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Przerwa od szkoły to na pewno nie przerwa od cie-
kawych aktywności. Jak zawsze – to czas na rozwijanie 
twórczych zainteresowań i zimowe szaleństwa. Naprzeciw 
potrzebom młodych mieszkańców wychodzą ośrodku 
kulturalne i sportowe. 

W GOK-u dzieci spędzą magiczne chwile z Chudym 
i Buzzem Astralem – postaciami dobrze znanymi z bajki 
TOY STORY. Pierwszy tydzień ferii to czas na świat westernu 

z kowbojem Chudym, a drugi turnus – świat kosmicznej 
galaktyki z astronautą Buzzem. Dla tych, którzy lubią 
twórcze aktywności – ciekawe propozycje ma Gminna 
Biblioteka Publiczna. Z kolei tych, którzy nie potrafią wy-
siedzieć w domu, zapraszamy na Halę Sportową w Suszcu, 
która zadba o rozwój fizyczny, proponując ciekawe gry i ak-
tywności. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach 
organizatorów.

Ferie!
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Nr 1 (324)      Styczeń / Luty 2023       Cena 5,00 zł

16-20.01.2023 - I turnus z Chudym
23-27.01.2023 - II turnus z Buzzem Astralem

miejsce: GOK Suszec
cena: 450 zł/os.
wiek dzieci: 6-10 lat
godzina: 7:45-16:15

W programie:
projekcje filmów, wycieczki wyjazdowe, warsztaty kulinarne,

warsztaty plastyczne, gry i zabawy, bal przebierańców,
warsztaty z pierwszej pomocy.

Zapewniamy:
opiekę wykwalifikowanej kadry, zajęcia prowadzone przez

wykształconych instruktorów, materiały do zajęć, dwudaniowy
obiad, podwieczorek, ubezpieczenie, bilety wstępu.

S U S Z E C K I E J   G M I N Y
Suszec      Kobielice       Kryry      Mizerów       Radostowice      Rudziczka

NOWINY
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Budżet gminy na 2023 r. uchwalony
Na ostatniej w 2022 r. Sesji Rady Gminy Radni 

uchwalili budżet na 2023 rok. 
Określono w nim łączną kwotę dochodów 

budżetu gminy na 65.673.879,33 zł, z kolei plano-
wane wydatki wyniosą 70.214,563,91 zł, w tym: wy-
datki bieżące 59.272.583,18 zł; wydatki majątkowe 
10.941.980,73 zł. Różnica między dochodami 

i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 
w wysokości 4.540.684,58 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z nadwyżki budżetowej samorządu te-
rytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonymi o środki 
określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. 

Poniżej prezentujemy planowane wydatki 
majątkowe Gminy na 2023 rok.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

010 Rolnictwo i łowiectwo 425 000,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 425 000,00

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji 
projektowej, studium wykonalności)

225 000,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji 
projektowej, ze studium wykonalności)

150 000,00

3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków 50 000,00

600 Transport i łączność 569 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 173 000,00

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu 70 000,00

2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz 
Jana Pawła II w Kobielicach

103 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 396 000,00

1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia 50 000,00

2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu 40 000,00

3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu 50 000,00

4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu 50 000,00

5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce 20 000,00

6. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie 10 000,00

7. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu 75 000,00

8. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia 15 000,00

9. Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach 15 000,00

10. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną

50 000,00

11. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwole-
niami

21 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00

1. Zakupy gruntów 30 000,00

750 Administracja publiczna 250 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 250 000,00

1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia 
przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

170 000,00

2. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy 30 000,00

3. Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec 50 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 012 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 012 000,00

1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec 1 000 000,00

2. Zakup sprzętu strażackiego 12 000,00

801 Oświata i wychowanie 7 381 063,93

80101 Szkoły podstawowe 5 715 063,93

1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach 450 000,00

2. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Rudziczce 5 133 063,93

3. Zabudowa piłkochwytów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie 20 000,00

4. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie 100 000,00

5. Zakup kserokopiarki 12 000,0

80104 Przedszkola 1 650 000,00

1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu 1 650 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 16 000,00

1. Zakup zmywarki 16 000,00

Dalsza część tabeli na następnej stronie

Kronika policyjna
Stłuczka w Suszcu
W piątek, 18 listopada około godz. 10.30 

w Suszcu, w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej 
z ul. Skotniczą, doszło do zdarzenia drogowego 
z udziałem dwóch pojazdów osobowych: Volkswa-
gena Polo, którym poruszała się 44-letnia kobieta 
oraz Volkswagena Passata, prowadzonego przez 
40-letniego mężczyznę. 

Sprawczynią kolizji była kobieta, która nie do-
stosowała prędkości do panujących warunków na 
drodze i najechała na tył poprzedzającego samo-
chodu. 

Nikt nie został ranny. Sprawczyni została 
ukarana mandatem.

Pijany sprawca kolizji w Kryrach rękach 
mundurowych

Policjanci drogówki zatrzymali w czwartek 
1 grudnia 34-latka, który odpowie za kierowanie 
samochodem w stanie nietrzeźwości oraz spowo-
dowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Mężczy-
zna, mając w organizmie ponad 3 promile alko-
holu, spowodował kolizję z samochodem marki 
Mercedes. Przypominamy, że tak nieodpowiedzial-
ne zachowanie może być tragiczne w skutkach!

W czwartek przed godziną 7:00 policjanci 
z pszczyńskiej drogówki zostali skierowani do 
wyjaśnienia okoliczności kolizji, do której doszło 
na skrzyżowaniu ulic Nierad i Franciszka Klimy 
w Kryrach. Jak się okazało, 34-letni kierowca Sko-
dy, mieszkaniec powiatu pszczyńskiego, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i uderzył w prawidłowo 
jadącego Mercedesa. 

Mundurowi, którzy przybyli na miejsce zda-
rzenia, poczuli od kierowcy zapach alkoholu. 
Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało 
u mężczyzny 3,2 promila. Jadące mercedesem dwie 
obywatelki Ukrainy na szczęście nie odniosły 
obrażeń. 

Nietrzeźwy kierowca stracił już uprawnienia 
do kierowania pojazdami, został też zatrzymany. 

Pomimo licznych apeli mundurowi nadal 
zatrzymują kierujących, którzy zachowują się 
skrajnie nieodpowiedzialne i kierują po spoży-
ciu alkoholu. Konsekwencje tak bezmyślnego 
zachowania mogą być tragiczne zarówno dla 
samych kierujących, ich rodzin, jak również in-
nych osób poruszających się po drodze. Piłeś? 
Nie jedź!

Słona kara za łamanie przepisów prawa
Policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali 

w czwartek 1 grudnia na terenie powiatu psz-
czyńskiego 31-letnią złodziejkę słodyczy. Spraw-
czyni została ukarana mandatem, a towar wrócił 
na sklepowe półki. Taką samą karę otrzymał mąż 
kobiety, który utrudniał wykonywanie munduro-
wym czynności służbowych podczas interwencji. 
Przypominamy: niestosowanie się do poleceń po-
licjanta jest wykroczeniem.

W czwartek 1 grudnia około godziny 12:30 
pszczyńscy prewencjusze zostali skierowani do 
sklepu w Suszcu, gdzie doszło do ujęcia złodziejki. 
Policjanci na miejscu ustalili, że 31-letnia obywa-
telka Mołdawii dokonała kradzieży 21 słodkich 
bombonierek. Dzięki szybkiej reakcji zgłaszającego 
i mundurowych towar został odzyskany. 

Sprawczyni została ukarana mandatem kar-
nym. Podczas interwencji na miejsce przyjechał 
mąż kobiety, który utrudniał wykonywanie mun-
durowym czynności służbowych. Ponadto męż-
czyzna nie stosował się do wydawanych poleceń, 
w związku z czym policjanci na niego także nałożyli 
mandat karny.

KPP Pszczyna
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Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 849 450,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 849 450,00

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego 40 000,00

2. Budowa oświetlenia oraz radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych energią odnawialną 
na terenie Gminy Suszec

809 450,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

729 450,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00

1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach 30 000,00

926 Kultura fizyczna 395 466,80

92601 Obiekty sportowe 100 000,00

1. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie 50 000,00

2. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu 50 000,00

92695 Pozostała działalność 295 466,80

1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej 226 356,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

176 356,00

2. Budowa placu zabaw w Kobielicach 54 110,80

3. Zakup stołu do Teqballu 15 000,00

Wydatki majątkowe ogółem:
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

10 941 980,73 
905 806,00 

Nowoczesny ambulans 
w naszej gminie

Pod sam koniec roku do Suszca trafił nowocze-
sny ambulans typu C. Zakup tego i 10 innych samo-
chodów to zadanie, które uzyskało dofinansowanie 
ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Sa-
morząd wojewódzki przeznaczył na realizację tego 
zadania 6,74 mln zł. Udział Pogotowia w tym zakupie 
z tzw. środków własnych wyniósł 1 623 379,9 zł. 

Karetki, z których jedna trafiła do Suszca, bazu-
ją na Mercedesach Sprinterach, z silnikiem Diesla, 
o mocy 170 kW.

Do użytkowania w Państwowym Ratownictwie 
Medycznym przystosowała je spółka Zeszuta. Spe-
cjalizuje się ona w adaptacji pojazdów cywilnych do 
przeznaczenia specjalistycznego.

Sam samochód jako taki kosztuje ok. 308 tys. zł 
brutto. Z medyczną zabudową i medycznym wypo-
sażeniem ambulans kosztuje ok. 616 820 zł brutto. 
Karetki są homologowane do prowadzenia przez 
kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B 
(masa własna pojazdu – do 3,5 t).

Ambulanse wyposażone są m.in. w: nosze me-
dyczne wraz z transporterem; kardiomonitor; respi-
rator; pompę infuzyjną; ssak elektryczny; krzesełko 
kardiologiczne; zestaw butli tlenowych; deskę orto-
pedyczną; nosze podbierakowe; pedimatę (system 
transportu pacjentów pediatrycznych).

Ratownictwo Medyczne Województwa Śląskiego

Obowiązek usuwania śniegu i lodu
W związku z okresem zimowym i pojawiającymi 

się oblodzeniami chodników, dachów, balkonów czy ry-
nien oraz opadami śniegu, przypominam o obowiązku 
usuwania przez właścicieli, zarządców i użytkowników 
nieruchomości, za szczególnym uwzględnieniem obiek-
tów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzch-
niowych (markety, hale, magazyny) zalegającego śnie-
gu i lodu oraz odśnieżania chodników.

Powyższe reguluje ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(art. 5 ust. 1 pkt 4) oraz rozporządzenie Nr 12/09 Wo-
jewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów 
budowlanych.

W/w rozporządzeniem Wojewoda Śląski:
Zobowiązuje właścicieli, zarządców i administra-

torów obiektów budowlanych do monitorowania po-
krywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, 
stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub 
tym podobnych elementach budynków mających zna-
czenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

W przypadku wystąpienia znacznych nagro-
madzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, 

mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, od-
powiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany 
jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost 
do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia.

Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów bu-
dynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych, 
jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod 
nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki 
sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzyst-
niejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

 Wójt Gminy Suszec

Sesje Rady Gminy
W listopadzie i grudniu Radni uczestniczyli w dwóch 

Sesjach. Podczas listopadowego spotkania ustalono wy-
sokość rocznych stawek podatku od środków transportu; 
ustalono zasady wynajmu lokali należących do zasobu 
mieszkaniowego Gminy Suszec; uchwalono program 
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. 
Z kolei na ostatniej w roku, grudniowej Sesji, Radni za-
jęli się przede wszystkim uchwaleniem budżetu Gminy 
Suszec na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2022-2031. Następnie podjęto uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskie-
mu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, 
mieszkającym na terenie gminy; określono górne stawki 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, któ-
rzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych; podjęto uchwałę o Gminnym Programie Profi-
laktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2023 r.; zatwierdzono 
plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady na kolejny rok, a także 
wysłuchano sprawozdania z działalności wójta.

Trudny budżet
Tradycyjnie podczas ostatniej Sesji w roku uchwa-

lany jest budżet na kolejny rok. Ze względu na sytu-
ację gospodarczą, także w tym roku należało dokonać 
bardzo ostrożnej analizy budżetu gminy. Planowane 
wydatki i inwestycje, które znalazły się w budżecie na 
2023 r. można znaleźć w artykule na str. 2 i 3 „Nowin”. 
Pełna treść budżetu znajduje się na stronie gminy 
Suszec (www.suszec.pl) w zakładce BIP.

- Przyszłoroczny budżet jest trudnym, ciężkim i do 
końca nie wiemy, jak będzie odbywać się jego realizacja 
– mówił Przewodniczący Rady Szymon Sekta. – Nie-
mniej będziemy się starać robić wszystko, aby wychodzić 
naprzeciw potrzebom mieszkańców i by nasza gmina 
rozwijała się według oczekiwań nas wszystkich.

Inwestycje w gminie
Pomimo zimowej aury, rozpoczęte i trwające 

inwestycje są realizowane bez przeszkód. W ramach 
robót drogowych udało się poczynić kolejne postępy. 
Do końca 2022 roku wykonano m.in. remont wiel-
kopowierzchniowy na fragmencie odcinka boczne-
go ul. Szkolnej w Rudziczce (dojazd do oczyszczalni 
ścieków) o długości ok. 123 mb. Wybierani są także 
wykonawcy prac projektowych przebudowy odcinka 
bocznego ul. Dolnej w Suszcu i budowy fragmentu 
ul. Pogodnej w Rudziczce, trwają prace projektowe 
budowy odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu oraz 
złożono wniosek o pozwolenie na budowę fragmentu 
ul. Miłej w Suszcu. 

Poważne inwestycje kubaturowe w gminie to 
przede wszystkim budowa sal lekcyjnych przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce, rozbudowa bu-
dynku remizy OSP w Suszcu oraz budowa przedszkola 
w Suszcu. W Rudziczce pod koniec roku wzniesiono 
ściany oraz strop piętra. Wzniesiono ściany poddasza 
oraz wykonano konstrukcję nośną dachu. Zabudowano 
stolarkę okienną. Trwają roboty instalacyjne wewnątrz 
budynku oraz wykonywane są tynki i okładziny ścian 

wewnętrznych. Częściowo wykonano już także izolację 
termiczną ścian zewnętrznych. Wykonywane są także 
roboty nawierzchniowe w obrębie parkingów i ciągów 
komunikacyjnych. Z kolei w Suszcu w remizie trwają 
roboty budowlane. Po spotkaniu konsultacyjnym wy-
konano roboty elewacyjne oraz wykonano konstrukcję 
nośną dachu i zamontowano pokrycie z płyt warstwo-
wych. Wykonano także montaż stolarki okiennej. Trwa 
montaż instalacji wewnętrznych, rozpoczęto też roboty 
tynkarskie. W przedszkolu w Suszcu przedstawiono 
prognozę koniecznych do poniesienia wydatków. Wy-
konano montaż okuć antypanicznych dla drzwi z ko-
tłowni, trwają także przygotowania do wyposażenia 
obiektu i planowanie robót związanych z zakończeniem 
zagospodarowania terenu.

W Kryrach i Mizerowie powstają z kolei wiaty 
– altany dla mieszkańców. Zarówno w jednej, jak 
i w drugiej miejscowości utwardzono już tereny pod 
wiaty i przystąpiono do prac związanych ze stawianiem 
konstrukcji. Wiata w Kryrach już stoi, a ta w Mizerowie 
powstanie w najbliższym czasie.

W Mizerowie przeprowadzono także spotkanie 
z projektantem boiska sportowego, a następnie, po 
konsultacjach, rozpoczęto prace projektowe obiektu.

W ramach pozostałych prac i zadań: w Mizerowie 
zakupiono nowy sprzęt do kuchni w remizo-świetlicy, 
doposażono tereny zielone na osiedlu przy ul. Piaskowej 
w Suszcu; wyremontowano pomieszczenia gminne 
w Kryrach.

Monika Panfil
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Statuetka Żubra Pszczyńskiego dla „Canticum Novum”
Chór „Canticum Novum” to duma gminy Suszec. 

Za swoją działalność, krzewienie kultury regionu oraz 
promocję ziemi pszczyńskiej w kraju i za granicą otrzy-
mał Statuetkę Żubra Pszczyńskiego.

W niedzielę, 20 listopada, świętowano 5-lecie „Can-
ticum Novum” i 20-lecie „Canticum” podczas koncertu 
jubileuszowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłu-
chać wspomnień chórzystów „Canticum” i zobaczyć 
drogę, jaką przeszli od jednogłosowej scholi do wielo-
głosowego chóru „Canticum Novum”. Jubilaci zapre-
zentowali się w repertuarze rozrywkowym, a na finał 
wystąpili z byłymi członkami chóru „Canticum” i dziećmi. 

Podczas koncertu starosta pszczyńska Barba-
ra Bandoła wręczyła chórzystom Statuetkę Żubra 
Pszczyńskiego. 

- Żubr Pszczyński to statuetka, która symbolizuje 
siłę, dostojność i piękno. Wręczana jest w wyjątkowych 
chwilach, wyjątkowym ludziom. Większego odznaczenia, 
nagrody, symbolu Powiat Pszczyński nie ma. Serdecznie 
gratuluję i bardzo dziękuję, że tak pięknie wpisujecie się 
w kulturalną mapę powiatu pszczyńskiego, że tak pięknie 
reprezentujecie nas w Polsce i na świecie. Życzę jeszcze 
wielu sukcesów – mówiła Barbara Bandoła. Wniosko-
dawcą był Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Władze 
Gminy Suszec wręczyły chórzystom Odznakę Honoro-
wą „Zasłużony dla Gminy Suszec”. 

Barbara Cichoń, która założyła „Canticum” i przez 
lata nim dyrygowała, dziękowała samorządowcom za 
uznanie działań. I podkreślała, że chór jest jak rodzina. 

- Chór to ludzie i miałam tę przyjemność spotkać się 
ze wspaniałymi ludźmi. Tworzyły się przyjaźnie i nawet 
małżeństwa. Bardzo dobrze się patrzy, jak oddając ten 
zespół, on wzrasta jeszcze bardziej, kwitnie, a lata włożo-

nej pracy nie idą na marne. Bardzo Ci dziękuję Szymon, 
że robisz to tak dobrze – mówiła Barbara Cichoń, dzię-
kując swojemu mężowi, Szymonowi, który od lutego 
2017 r. jest pierwszym dyrygentem „Canticum Novum”.

„Canticum Novum” od 2016 roku należy do Mię-
dzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”, uczestniczył 
w krajowych kongresach tej Federacji w Rzeszowie 
w 2017 roku i Lublinie w 2019 roku oraz Międzynarodo-
wym Kongresie w Barcelonie w 2018 roku. W lipcu 2022 
roku reprezentował Polskę jako jeden z dwóch chórów 
podczas Międzynarodowego Kongresu we Florencji. 
Koncertował we Francji oraz na różnych festiwalach 
muzyki chóralnej. Chór brał udział w nagraniu płyty 
„Na suszeckiej wieży”, będącej częścią śpiewnika „Koło 
mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze 
zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”. 

„Canticum Novum” ma na swoim koncie wiele osią-
gnięć konkursowych, m.in. nagrodę specjalną za walory 
brzmieniowe zespołu podczas VII Konkursu Chóralnego 
o Głubczyckiego Aniołka (2021 r.), I nagrodę na VII Mię-
dzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Rzeszo-
wie (kat. chóry kameralne, 2020 r.), Złotą Strunę podczas 
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O Złotą Strunę” 
w Niepołomicach (kat. chóry kameralne) Grand Prix 
oraz Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Dyrygenta 
Szymona Cichonia – XXVIII Tyskie Wieczory Kolędowe 
(kat. chóry mieszane). Dzień przed jubileuszem wyśpie-
wali Złote Pasmo Ogólnopolskiego Konkursu Chóral-
nego w Bytomiu. Na tym konkursie Szymon Cichoń 
otrzymał nagrodę dla najlepszego dyrygenta.

Sami członkowie chóru tak mówili o swoim jubile-
uszu: „Wieczór ten, oprócz standardowego występu chó-
ru, stał się również okazją do wspomnień oraz spotkań 
po latach przy torcie i filiżance kawy. Bardzo cieszymy się 

z tak licznej obecności publiczności, w szczególności zaś 
byłych członków chóru „Canticum”. Dziękujemy WAM, że 
byliście z nami w tym wyjątkowym dniu.

Chcemy złożyć ogromne podziękowania dla sta-
rosty pszczyńskiej Barbary Bandoły za uhonorowanie 
naszego chóru Statuetką Żubra Pszczyńskiego oraz 
Władzom Gminy Suszec: Wójtowi Marianowi Pawlaso-
wi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Szymonowi 
Sekcie za wręczenie chórzystom Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Gminy Suszec”. Jesteśmy wdzięczni 
również Związkowi Górnośląskiemu z Wojciechem Lali 
na czele za przekazany list gratulacyjny. Dziękujemy 
również pracownikom Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Suszcu za perfekcyjną organizację tego przedsię-
wzięcia.”

Już nie możemy się doczekać kolejnych koncer-
tów i następnych wydarzeń artystycznych! Gratulujemy 
pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych!

Źródło: Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil
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Rok pełen wrażeń
12 wypraw, 30 wykładów o kulturze i sztuce, 

12 spotkań organizacyjnych, 12 pokazów kino-
wych, 121 aktywnych seniorek i seniorów – to bi-
lans projektu „Kulturalne Wyprawy”.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego osoby 50+ z naszej gminy mogły brać 
udział w szeregu działań, których zadaniem było nie 
tylko zwiększenie wiedzy z zakresu kultury i sztuki, ale 
też integrowanie, zachęcanie do aktywności i ciekawe 
spędzanie wolnego czasu. Ta bogata w atrakcje, ale 
też ambitna oferta cieszyła się dużym zainteresowa-
niem i organizatorzy mają nadzieję, że uda się ją kon-
tynuować w kolejnych latach. – O kontynuacji działań 
zadecyduje to, czy otrzymamy dotację z ministerstwa 
– mówi Agnieszka Zielonka-Mitura, koordynatorka 
projektu. – To bardzo bogaty w atrakcje, a co za tym 
idzie – bardzo drogi projekt. W 2022 roku wydaliśmy na 
niego blisko 100 000 złotych – dodaje. Na co dokładnie 
zostały spożytkowane te środki? – Przede wszystkim na 
wyjazdy, czyli tytułowe Kulturalne Wyprawy – informuje 
Katarzyna Krzempek, Dyrektor GOK. - Na każdą wy-
prawę jechało 50 osób, które miały zapewniony trans-
port, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę merytoryczną, 
bilety wstępu i przewodników, a w przypadku wyjaz-
dów dwudniowych – również noclegi. Dla uczestników 
i uczestniczek wszystkie atrakcje były bezpłatne.

Gdzie byli nasi seniorzy i seniorki? 
Na dobry początek, w okresie wakacji, odbyły się 

wyprawy dwudniowe. W ramach pierwszego wyjazdu 
o temacie „Miasto jako pomnik historii i sztuki”, grupa 

pojechała do Sandomierza, gdzie zwiedziła Bramę 
Opatowską, Muzeum Okręgowe w Zamku, starówkę, 
Dom Długosza, Bazylikę Katedralną, Wąwóz Królowej 
Jadwigi, Kościół Św. Jakuba i Opactwo Dominikańskie. 
Drugi wyjazd, pt. „Cienie i blaski baroku”, poświęcony 
był w dużej mierze barokowemu zdobnictwu, ale też 
trudnej historii tego okresu. Wyprawa odbyła się na 
Dolny Śląsk i objęła zwiedzaniem: Katedrę, Kościół 
Pokoju i Rynek w Świdnicy, Kościół Pokoju w Jaworze, 
Klasztor Pocysterski w Libiążu, Zamek Książ w Wałbrzy-
chu i Opactwo Pocysterskie w Krzeszowie.

Tematyczne wyjazdy jednodniowe przypadły 
już na jesienną porę. Otworzył je wyjazd do Krakowa 
pt. „Stanisław Wyspiański – multi-artysta przełomu 
wieków”. Seniorzy i seniorki zwiedzili Rydlówkę, Mu-
zeum Wyspiańskiego, Bazylikę Franciszkanów, Pawilon 
Wyspiańskiego, Wawel oraz kościół i kryptę na Skałce. 
Kolejny wyjazd pt. „Tożsamość poety”, poświęcony 
przede wszystkim przedwojennym artystom pocho-
dzenia żydowskiego i wpływowi kultury żydowskiej 
na ich twórczość, skierował grupę do Gliwic do Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskim i na spektakl do Teatru 
Miejskiego. Trzecia wyprawa, do Bielska-Białej, miała 
charakter patriotyczny – odbyło się zwiedzanie Mu-
zeum Historycznego, Galerii BWA i udział w spektaklu 
w Teatrze Polskim. Czwarty wyjazd, do Katowic, poru-
szał tematykę muzyki w obrazie i obrazu w muzyce. 
Tu grupa wzięła udział w multimedialnej wystawie 
twórczości Vincenta Van Gogha, a następnie zatopiła 
się w dźwiękach koncertu symfonicznego w Filhar-
monii Śląskiej. 

To jednak nie koniec – w międzyczasie seniorzy 

mieli okazję pojechać jeszcze na koncerty do NOSPR 
i do Filharmonii Śląskiej, a także zobaczyć spektakle 
w Teatrze Korez w Katowicach i w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej.

Wyjazdy poprzedzone były wykładami i spo-
tkaniami organizacyjnymi o tematyce związanej 
z najbliższą wyprawą, tak, aby jej uczestniczy 
i uczestniczki mogli w pełni zrozumieć i ocenić 
zaproponowaną tematykę i wydarzenia oraz zwie-
dzane obiekty. 

Wszystkie wydarzenia cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem: - Na każdą Kulturalną Wyprawę było 
znacznie więcej chętnych niż miejsc, a do naszego projek-
tu wciąż dołączały nowe osoby. Bardzo się cieszę, że tyle 
osób mogło skorzystać z tej oferty! – mówi Agnieszka 
Zielonka-Mitura.

Projekt zakończył się spotkaniem podsumowu-
jącym, na którym w świątecznej atmosferze seniorzy 
i seniorki nie tylko dzielili się swoimi wspomnienia-
mi czy zdjęciami z wypraw, ale też ciepłymi słowami 
skierowanymi do organizatorek. – Te wszystkie doce-
niające słowa, mniejsze i większe podziękowania, ale 
też wzruszenia naszych uczestniczek i uczestników są 
właśnie tym, co daje nam siłę do pracy, radość i nadaje 
poczucie sensu naszym działaniom. Serdecznie za nie 
dziękujemy! – dodaje koordynatorka. 

Projekt „Kulturalne Wyprawy” został zrealizowany 
dzięki dotacji z programu „Kultura Dostępna 2022”, 
przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury, 
a także dzięki wsparciu finansowemu Gminy Suszec.

Agnieszka Zielonka-Mitura
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,,Akcja Zima”  – wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon Zakres

Rejon 1
Suszec I

ul. Akacjowa, Astrów, odc. boczny ul. Baranowickiej, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Dolna, 
Garbarska, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa (w tym dojazd do oczyszczalni 
ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska (boczna), Srebrna, Stacyjna (od stacji kolejowej do posesji nr 12), Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, 
Św. Jana (dojazd do GS), Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, Wiosenna, Złota

Rejon 2
Suszec II

ul. Brzozowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, odcinki boczne ul. Dolnej, Gospodarska, Kolonia Podlesie, Klubowa, Kopcowa, Jesionka, Ks. R. Kulika, 
L. Witoszy, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Okrężna, Polna, Pszczela, odc. boczny ul. Poprzecznej, Skromna, Skryta, Szkolna (od parkingu przy 
ul. Szkolnej do ul. Kolonia Podlesie), Środkowa, Zagrodowa, odc. Królówka (od # z Poprzeczną do granicy Suszca z Orzeszem)

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok i odc. boczny – ul. Widokowa, Barwna, Drozdów, Granitowa, Kamienna, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, 
Kwiatowa, Łąkowa, Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików, 
Tęczowa, Woszczycka (od torów w kierunku ul. Łąkowej), Wąska, odc. boczny Pszczyńskiej

Rejon 4
Kobielice

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni ścieków, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, 
Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16 i od # z ul. Równą do końca zabudowań), Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, 
Stara Droga, Topolowa (od # z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa

Rejon 5
Radostowice

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, 
Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne ul. Pszczyńskiej, Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, 
Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Rejon 6
Kryry

F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Kręta, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Rolnicza, Rolnicza-Parking, Skotnicza, 
Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku Branickiego

Rejon 7
Mizerów

ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki (od # z ul. Wyzwolenia w kierunku PGR), Mały Dwór, odc. boczne 
ul. Mlecznej, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, odc. boczny ul. Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, odc. boczne ul. Wyzwolenia

Rejon 8
Place, parkingi

Piaskowa (dojazd do garaży), parking przy probostwie, parking przy pomniku, parking przed kościołem, Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking 
przy ul. Klubowej, parkingi przy kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi o plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking przy 
Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej (Plac Odnowy), plac manewrowy przy OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej 
(rejon przystanku MZK)

Rejon 9
Suszec III

Dolna (od # z ul. Szkolną do # z ul. Powstańców Śląskich), Królówka (do # z ul. Poprzeczną), Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul. Brzozową), 
Poprzeczna, Szkolna (od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy ul. Szkolnej)

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej Gminy

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Kobielicach, ul. Porębskiej w Radostowicach, ul. Dworcowa w Radostowicach, ul. Baranowicka 
w Suszcu, ul. Branica w Suszcu, ul. Św. Jana w Suszcu, ul. Stacyjna w Suszcu, ul. Zgońska w Suszcu, ul. Dolna w Suszcu, od skrzyżowania z ul. Powstań-
ców Śląskich w kierunku skrzyżowania z ul. Królówka i ul. Zgońską w Suszcu, ul. Powstańców Śląskich w Suszcu, ul. Na Grabówki w Suszcu, ul. Piaskowa 
w Suszcu, od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w kierunku skrzyżowania ul. Brzozową, ul. Ks. Józefa Barona w Rudziczce, ul. Woszczycka w Rudziczka, od 
skrzyżowania z ul. Pszczyńską do torów, ul. Mleczna w Mizerowie, ul. Lipki w Mizerowie, od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w kierunku skrzyżowania 
z ul. Wodzisławską, a także chodników w ciągu dróg wojewódzkich nie zostało przekazane Gminie Suszec, w związku z czym zadanie to będzie 
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w wyżej przedsta-
wionej tabeli, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima 2022/2023” pod numerem telefonu: 693-204-203.

Odśnieżanie dróg powiatowych i wojewódzkich
Za odśnieżanie dróg powiatowych odpowia-

da brygada Powiatowego Zarządu Dróg, wsparta 
przez firmę zewnętrzną. Podczas akcji „Zima” brygada 
Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie zajmie się 
odśnieżaniem większości, bo ponad 160 km dróg 
powiatowych i znajdujących się przy nich chodników 
na terenie gmin: Pszczyna, Miedźna, Goczałkowi-
ce-Zdrój, Kobiór oraz dróg powiatowych w gminie 
Suszec. Działania PZD wspierać będzie konsorcjum 
firm Marbud i Darko.

Roboty na drogach wojewódzkich wykona 
wyłonione w przetargu konsorcjum firm Marbud 
i Darko.

PZD dysponuje trzema własnymi pługopia-
skarkami na ciągnikach rolniczych, mikrociągni-
kiem do odśnieżania chodników oraz ładowarką. 
Z kolei konsorcjum firm zapewni co najmniej cztery 
piaskarko-solarki z pługiem hydraulicznym oraz 
pięć samochodów ciężarowych z pługami, do 
tego pług wirnikowy oraz sprzęt do odśnieżania 
chodników.

Odśnieżanie będzie odbywało się według 
określonego standardu drogi, co oznacza, że płu-
gi pojawią się w pierwszej kolejności na drogach 
o największym natężeniu ruchu.

Informacja dotycząca Akcji Zima w sezonie 
2022/2023 – ważne telefony

Drogi wojewódzkie i powiatowe: 
Dyżurny PZD Pszczyna, tel.: 501 716 376
Dyżurny wykonawcy – Konsorcjum: Lider – Mar-

bud Marek Dobosiewicz z siedzibą w Orzeszu 43-180, 
ul. J. Poniatowskiego 6, Członek – Darko Dariusz 
Drążkiewicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, 
ul. Zamenhofa 8/31, tel.: 607 531 542

Gmina Suszec – odpowiedzialni z ramienia Urzę-
du Gminy: koordynator Adam Orszulik tel. 693 204 
203; Sabina Obłój tel. 32 449 30 50.

Powiat Pszczyński

Pamiętajmy! Zaproszenie do udziału w uroczystości
W tym roku przypada 78. rocznica „Marszu 

Śmierci”, który przeszedł także przez naszą gminę. 
Jednym z upamiętnionych na trasie „Marszu Śmierci” 
miejsc był, znajdujący się przy drodze z Pszczyny do 
Żor, las zwany „Łęgiem”. 

Po przejściu przez Pszczynę, na odcinku od 
Branicy do Rudziczki,  hitlerowcy zamordowali 

18 więźniów i 18 więźniarek w wieku od 18 do 55 lat. 
Na trasie przemarszu zwłoki były porozrzucane po 
rowach. Po przejściu kolumny, mieszkańcy pocho-
wali zabitych w zbiorowej mogile pod brzozowym 
krzyżem w lesie „Łęg”. 

Co roku w styczniu przy pomniku w Łęgu spo-
tykają się świadkowie tamtych wydarzeń, a także 

przedstawiciele władz powiatowych, gminnych oraz 
młodzież z okolicznych szkół. 

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu także 
mieszkańców naszej gminy. Nie zapominajmy o prze-
szłości i naszej historii!

Monika Panfil
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Rejon Ulica - odpady zmieszane / bio / popiół 

Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, Solaris, Sporna, Spólnik, Sosnowa, 
Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1 Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyńska, Radosna, Rodzinna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, 
Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 2 Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Suszec 1 Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Pszczyńska, Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota

Suszec 2 Astrów, Baranowicka, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzów, Ogrodowa, Pawła Godźka, Piaskowa, 
Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów, Żwirowa

Suszec 3 Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Miła, Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna, Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Po-
przeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

Kryry F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Kręta, Krótka, Nierad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Rzepakowa, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Mizerów Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia

Rudziczka Baraniok, Barwna, Drozdów, Granitowa, Kamienna, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska, Pogodna, Słowików, 
Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, Widokowa, Woszczycka, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Rejon Posesje o utrudnionym dojeździe - odpady zmieszane oraz gabaryty

Posesje o utrunio- 
nym dojeździe

Kobielice: Topolowa 13c; Radostowice: Kleparska 5 i 7, Solaris 4, Łączna 35; Rudziczka: Szkolna 37B

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Przekazujemy Państwu harmonogram wywo-

zu odpadów zmieszanych, bioodpadów, popiołu, 
odpadów segregowanych i gabarytów z zabudowy 
jednorodzinnej dotyczący miesięcy od stycznia do 
grudnia 2023 r. 

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 
rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. 

Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się 
w pojemnikach.

Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą 
wystawione przed posesję w miejscu umożliwiają-
cym dojazd śmieciarki (samochód ciężarowy).

Odpady zmieszane / bioodpady /popiół

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

ZM BIO P ZM BIO P ZM BIO P ZM BIO P ZM BIO ZM BIO

Radostowice 1 2 16 3 2 13 3 6 13 7 3 11 4 5 2;15;29 5 12;26

Radostowice 2 4 17 5 6 14 7 8 14 9 5 12 6 8 4;16;30 9 13;27

Kobielice 1 4 17 5 6 14 7 8 14 9 5 12 6 8 4;16;30 9 13;27

Kobielice 2 9 18 10 8 15 9 13 15 14 11 13 12 11 5;17;31 12 14;28

Suszec 1 9 18 10 8 15 9 13 15 14 11 13 12 11 5;17;31 12 14;28

Suszec 2 11 19 12 13 16 14 15 16 16 13 14 14 15 6;18 15 1;15;29

Suszec 3 16 23 17 15 20 16 20 20 21 17 17 18 18 8;22 19 5;19

Kryry 18 24 19 20 21 21 22 21 23 19 18 20 22 9;23 22 6;20

Mizerów 23 25 24 22 22 23 27 22 28 24 19 25 25 10;24 26 7;21

Rudziczka 25 26 26 27 23 28 29 23 30 26 20 27 29 11;25 29 9;22

Posesje o utrunio- 
nym dojeździe

16 16 16 13 13 13 13 13 13 11 11 11 15 2;15;29 12 12;26

Odpady zmieszane / bioodpady /popiół
Gaba-

rytyLipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

ZM BIO ZM BIO ZM BIO ZM BIO P ZM BIO P ZM BIO P

Radostowice 1 3 10;24 7 7;21 4 4;18 2 2;16;30 3 6 20 7 4 18 5 9 maja

Radostowice 2 6 11;25 10 8;22 7 5;19 4 3;17;31 5 8 21 9 6 19 7 10 maja

Kobielice 1 6 11;25 10 8;22 7 5;19 4 3;17;31 5 8 21 9 6 19 7 10 maja

Kobielice 2 10 12;26 14 9;23 11 6;20 9 4;18 10 13 22 14 11 20 12 16 maja

Suszec 1 10 12;26 14 9;23 11 6;20 9 4;18 10 13 22 14 11 20 12 16 maja

Suszec 2 13 13;27 18 10;24 14 7;21 11 5;19 12 15 23 16 13 21 14 17 maja

Suszec 3 17 3;17;31 21 14;28 18 11;25 16 9;23 17 20 27 21 18 27 19 23 maja

Kryry 20 4;18 24 1;16;29 21 12;26 18 10;24 19 22 28 23 20 28 21 24 maja

Mizerów 24 5;19 28 2;17;30 25 13;27 23 11;25 24 27 29 28 27 29 28 30 maja

Rudziczka 27 6;20 31 3;18;31 28 14;28 25 12;26 26 29 30 30 29 30 30 31 maja

Posesje o utrunio- 
nym dojeździe

10 10;24 7 7;21 4 4;18 2 2;16 16 20 20 20 18 18 18 9 maja

ZM - odpady zmieszane, BIO - bioodpady, P - popiół

ZM - odpady zmieszane, BIO - bioodpady, P - popiół

UWAGA! ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW. 
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu do godz. 6.00 rano. Odpady wielkogabarytowe to: MEBLE, WYKŁADZINY 

PODŁOGOWE I DYWANY. Zbiórka nie dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stolarki budowlanej, opon i innego zbędnego sprzętu domowego, drobnych 
śmieci oraz odpadów ze szkła, papy, wełny mineralnej, eternitu itp.
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Rejon Ulica - selektywna zbiórka

Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska, Solaris, Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, 
Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2 Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1 Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Radosna, Rodzinna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 2 Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska, Stara droga, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Suszec 1 Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Srebrna, Wielodroga, Złota

Suszec 2 Astrów, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, 
Szkolna, Tulipanów

Suszec 3 Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, Okrężna, Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstań-
ców Śląskich, Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa

Suszec 4 Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela, Pszczyńska, Wyzwolenia

Kryry F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Kręta, Krótka, Nierad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Mizerów 1 Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia od 208

Mizerów 2 Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1 Barwna, Drozdów, Granitowa, Kamienna, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia, Pszczyńska do nr 34, Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, 
Woszczycka

Rudziczka 2 Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Widokowa, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Selektywna zbiórka

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Radostowice 1 9 6 7 7 8 7 7 7 7 6 8 7

Radostowice 2 9 6 7 7 8 7 7 7 7 6 8 7

Kobielice 1 9 6 7 7 8 7 7 7 7 6 8 7

Kobielice 2 10 7 8 11 9 9 10 8 8 9 9 8

Suszec 1 10 7 8 11 9 9 10 8 8 9 9 8

Suszec 2 10 7 8 11 9 9 10 8 8 9 9 8

Suszec 3 11 8 9 12 10 12 11 9 11 10 10 12

Suszec 4 11 8 9 12 10 12 11 9 11 10 10 12

Kryry 12 9 10 12 11 13 12 10 12 11 13 13

Mizerów 1 12 9 10 12 11 13 12 10 12 11 13 13

Mizerów 2 13 10 13 13 12 14 13 11 13 12 14 14

Rudziczka 1 13 10 13 13 12 14 13 11 13 12 14 14

Rudziczka 2 13 10 13 13 12 14 13 11 13 12 14 14

Komputery dla mieszkańców
Dzięki środkom z Programu Operacyjnego „Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020” do 72 osób z naszej gminy, 
pochodzących z rodzin mieszkających w miejscowo-
ściach popegeerowskich, w grudniu trafił profesjonalny 
sprzęt komputerowy. Naszej gminie udało się pozyskać 
na ten cel środki w wysokości 198 000 zł. Do każdego 
laptopa renomowanej firmy HP dołączony jest pakiet MS 
Office, a także torba na komputer. Przez cały grudzień 
komputery były wydawane w Urzędzie Gminy Suszec 
wszystkim osobom, które zostały zgłoszone do projektu. 
Zakup został całkowicie sfinansowany z Programu Ope-
racyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

UG Suszec

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada to wyjątkowa data – rocznica 

uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypo-
mina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szcze-
gólną uwagę na dzieci i ich prawa, gdyż chronią one 
dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. 
Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym 
zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respekto-
waniu praw dziecka. 

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwraca-
jący uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji po-
przez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego 
dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, 
języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, 
niepełnosprawności czy poziomu zamożności. 

Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu. 

Uczniowie licznie wzięli udział w konkursie plastycznym, 
przygotowując plakaty przedstawiające ich sposób pa-
trzenia na prawa dziecka. Z dużą wrażliwością i kreatyw-
nością wykonali oni swoje prace. O oprawę artystyczną 
tego dnia zadbali uczniowie klasy 4 a, przygotowując 
wraz z opiekunami bajkowe przedstawienie przybliżają-
ce w przystępny sposób uczniom Konwencję o prawach 
dziecka. Cała klasa zaangażowała się w akademię, a o jej 
oprawę muzyczną i techniczną zadbali przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego. Swoje umiejętności aktor-
skie czwartoklasiści mieli również okazję zaprezentować 
podopiecznym przedszkola. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację obchodów Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka, a zdjęcia uwieczniające to wydarzenie można 
zobaczyć na stronie szkoły.

 Szkoła Podstawowa w Suszcu zd
j. 
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Wokół Tradycji 
Bożonarodzeniowych

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu otrzymał 
dotację w wysokości 28 000 złotych na projekt 
„Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych”, przyznaną 
przez Fundację JSW. 

Środki przeznaczono na organizację konkur-
su „Wielkie Łańcuchowanie”, Jarmarku Bożona-
rodzeniowego, spotkania bożonarodzeniowego 
dla seniorów oraz spotkania kolędowego w GOK 
Suszec.

 Dzięki dotacji wszystkie wydarzenia i zapla-
nowane w ramach nich atrakcje były bezpłatne.

Agnieszka Zielonka-Mitura
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Odznaczenia dla wyjątkowych mieszkańców
Trzy panie i chór „Canticum Novum” od listopada 

mogą poszczycić się posiadaniem Odznaki Honorowej 
Gminy Suszec. Tym razem zadecydował kulturalny 
i społeczny aspekt działalności każdej wyróżnionych 
postaci czy zespołu. Pani Maria Gorol z Rudziczki, 
Pani Jadwiga Hlubek z Radostowic, Pani Anna Kine 
z Suszca i chór „Canticum Novum” działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu – to z pewno-
ścią zasłużeni dla gminy i swoich miejscowości miesz-
kańcy i mieszkanki. Każda z pań, a także chór swoją 

wieloletnią działalnością potwierdzają, jak ważne są 
korzenie, poczucie tożsamości z miejscem, z którego 
się wyrasta i kultura, którą się reprezentuje. Każdemu 
z wyróżnionych należą się wyrazy szacunku, uznania 
i gratulacje – za codzienny trud i zaangażowanie.

Odznaki Honorowe wręczano podczas wydarzeń 
Suszeckiej Jesieni Kulturalnej. Pani Maria Gorol zo-
stała uhonorowana podczas XVIII Turnieju Zespołów 
Ludowych im. Mariana Cieśli „Jak ze Susca powan-
druje ...”, Pani Jadwiga odebrała swoją Odznakę z rąk 

Wójta i Radnych podczas koncertu Adama Olesia 
pt. „Hurdu_Hurdu” z udziałem Regionalnego Zespołu 
Śpiewaczego „Radostowianki”, a pani Anna Kine – 
przed prapremierą „ROMANsjady” – przedstawienia 
przygotowanego przez Amatorski Teatr działający 
przy Związku Górnośląskim koło Suszec. Z kolei 
członkowie „Canticum Novum” zostali uhonorowani 
Odznaką w czasie swojego koncertu podsumowują-
cego 20 lat działalności chóru.

Monika Panfil

Jesień w kulturalnej odsłonie
Tegoroczny listopad na długo pozostanie 

w naszej pamięci. A wszystko za sprawą bogatego 
programu 12. Suszeckiej Jesieni Kulturalnej, która 
przyciągnęła do GOK-u prawdziwe tłumy. Koncerty, 
spektakle – dla młodszych i starszych, Turniej Ze-
społów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej i wydarzenia 
towarzyszące – cieszyły się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców gminy, powiatu, a nawet woje-
wództwa! Suszecka Jesień Kulturalna na stałe wpisała 
się w kalendarz gminnych imprez i stanowi ciekawą 
ofertę dla wszystkich, którzy szukają rozrywki na 
wysokim poziomie.

Kulturalnie – kabaretowo 
Pierwszy weekend Jesieni Kulturalnej upłynął 

pod znakiem kabaretu MUMIO, który na suszeckiej 
scenie zaprezentował swój legendarny spektakl ko-
mediowy. Jak mówili sami twórcy, jest on „autorskim 
przedstawieniem Teatru Epty-a, opartym na własnych 
tekstach i muzyce. Stworzony został jako kameralny 
spektakl teatralny w konwencji kabaretowej. Stanowi 
wynik poszukiwań wywodzących się z tradycji i me-
tod teatru off-owego.

Odwołanie do indywidualnego poczucia absur-
du, mającego swoje źródło w nas samych, radykal-
na, choć pełna ciepła autoironia – zwalniają przekaz 
z agresji i nieznośnego moralizowania. Aspekt lu-
dyczny, „rozrywkowy” przedstawienia, realizowany 
środkami teatralnymi, nie jest celem samym w sobie, 
podporządkowując się szerszej koncepcji estetycznej.

Działanie na różnych poziomach odbioru, nacisk 
na solidny warsztat sceniczny skupiony na budowa-
niu postaci, bezkompromisowe poczucie humoru 
a także uparte poszukiwanie własnego, indywi-
dualnego wyrazu, zaowocowało – jak dotychczas 
– zainteresowaniem i uznaniem ze strony bardzo 
zróżnicowanej publiczności i krytyków.” 

MUMIO nie zawiodło oczekiwań. Dla widzów 
wypełniających szczelnie salę Gminnego Ośrodka 
Kultury członkowie grupy przygotowali prawdziwą 
kabaretową ucztę. Znani z absurdalnego poczucia 
humoru, nieoczkiwanych odniesień i doskonałego 
obycia scenicznego aktorzy-kabareciarze, pokazali 
się z najlepszej strony. To była doskonała rozrywka 
dla wielbicieli MUMIO i niewątpliwie mocny punkt 
rozpoczynający jesienne świętowanie w GOK-u.

Kulturalnie – ludowo i folkowo 
Kolejny weekend listopada miał bardzo regio-

nalny i folkowy charakter. 5 listopada w sali Gminne-
go Ośrodka Kultury zagościły aż 22 zespoły ludowe 
z naszego regionu. A to wszystko za sprawą kolejnej, 
osiemnastej już, odsłony Turnieju Zespołów Ludo-
wych im. Mariana Cieśli „Jak ze Susca powandru-
je…”. Wydarzenie miało charakter wspólnej biesiady, 
a występy zespołów biorących udział w konkursie 
oceniało profesjonalne jury. 

Każdy zespół zaprezentował 3 utwory – jeden 
ze śpiewnika „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludo-
we Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych 
Mariana Cieśli” pod red. Joanny Glenc, a dwa kolejne 
– dowolne, wpisujące się w kanon muzyki ludowej.

Zadanie nie było łatwe. Do rywalizacji stanęło 

aż 19 zespołów mających niemałe obycie sceniczne 
i prezentujących piękne stroje. Ich wykonania spo-
tykały się z entuzjastycznym przyjęciem i gromkimi 
brawami. Ostatecznie jury w składzie: prof. zw. dr 
hab. Krystyna Turek, prof. dr hab. Jacek Glenc i dr hab. 
Aleksandra Zeman przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX – Zespół Śpiewaczy „Kokoszyczan-
ki”, I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Bluszcz”, II miejsce 
– Zespół Śpiewaczy „Karolinki”, III miejsce – Zespół 
Ludowy „Ćwikliczanie”, I Wyróżnienie – Zespół Śpie-
waczy „Wiślanie” za śpiew a capella i dobór repertu-
aru, II Wyróżnienie – Zespół Regionalny „Strumień” za 
ciekawe opracowanie artystyczne pieśni ludowych-
Nagroda im. J. Masny – Zespół Śpiewaczy „Bluszcz”.

Po części konkursowej nastąpił galowy koncert 
zespołów śpiewaczych „Radostowianki”, „Mizerowian-
ki” i „Pogodna Jesień”, a następnie uhonorowano sta-
tuetkami i nagrodami zwycięskie zespoły. Blisko 300 
osób, kochających śpiew i ludową kulturę, uczestni-
czyło w tym cieszącym się uznaniem i niesłabnącą 
popularnością wydarzeniu.

Dzień później – 6 listopada – na suszeckiej sce-
nie zaprezentowali się kolejni niezwykli muzycy. 
W związku z przypadającym w tym roku 10-leciem 
projektu Adam Oleś Hurdu_Hurdu odbył się koncert, 
w którym muzykom towarzyszył Regionalny Zespół 
Śpiewaczy „Radostowianki”. 

W 2012 roku Adam Oleś – wiolonczelista i aran-
żer kojarzony z jazzem, postanowił sięgnąć do korze-
ni śląskiego folku i wykorzystać niektóre motywy dla 
stworzenia własnej wersji projektu inspirowanego 
śląskością o nazwie hurdu_hurdu. W sensie muzycz-
nym projekt jest próbą stworzenia kolażu godki ślą-
skiej, prostych ludowych melodii oraz współczesnej 
aranżacji, która korzysta z całej palety barw – od eth-
no-jazzu po world music. Wszystko po to, aby całość 
nie tylko zadziwiała, ale i na nowo odkrywała to, co 
wydawało się dobrze znane. Wyboru utworów doko-
nano wertując dostępne archiwalne wydawnictwa 
folkowe, między innymi Adolfa Dygacza czy Teodora 
Wasta, oraz współpracując i koncertując okazjonalnie 
z Regionalnym Zespołem Śpiewaczym „Radostowian-
ki” z Radostowic, pod kierunkiem entuzjastki i kolek-
cjonerki śląskich pieśni, p. Jadwigi Masny (po śmierci 
Pani Jadwigi Zespołem kieruje p. Halina Gryszko).

Dla twórcy projektu hurdu_hurdu to właśnie 
zestawienie folkowej naiwnej liryki z wrażliwością 
współczesnych, profesjonalnych muzyków (takich 
jak: Tomasz Kałwak, Sławomir Berny, Bugusław 
Kaczmar, Radosław Nowicki, Damian Kurasz) w po-
łączeniu z niezwykle śpiewającą po śląsku Dominiką 
Kierpiec-Kontny, dało gwarancję uzyskania świeżości 
brzmienia oraz autentyczności.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku (Fa-
lami) i zdobył III nagrodę w Konkursie „Folkowy 
Fonogram Roku” organizowanym przez Program 
II Pioskiego Radia, w ramach konkursu „Nowa Tra-
dycja 2013”, na którym wokalistka – Dominika Kier-
piec-Kontny zdobyła wyróżnienie indywidualne. 
W okresie 2012-2019 hurdu_hurdu prezentowano 
na wielu festiwalach i indywidualnych koncertach 
w całej Polsce, w tym między innymi podczas fe-
stiwalu „Kolory Polski”, organizowanego przez 

Filharmonię Łódzką czy podczas Zaduszek Jazzo-
wych w Kopalni Soli w Wieliczce.

W 2017 roku Adam Oleś wraz z Dominiką Kier-
piec-Kontny zdobyli główną nagrodę w III Turnieju 
Muzyków Prawdziwych, organizowanym przez Fil-
harmonię Szczecińską. Obecnie hurdu_hurdu funk-
cjonuje w zmiennym składzie, od duetu po sekstet, 
w zależności od kontekstu. Projekt ewoluuje również 
w kwestii formy, wykorzystując tematy pieśni śląskich 
jako pretekst do instrumentalnych i bardziej jazzo-
wych interpretacji. Jedyne, co się nie zmieniło od 
2012 roku, to determinacja twórcy projektu – Adama 
Olesia, aby śląski folk brzmiał naturalnie i prawdziwie, 
a przy tym niezbyt archaicznie.

Kulturalnie – teatralnie 
Po trzech latach przerwy, spowodowanych pan-

demią, na scenie suszeckiego GOK-u zagościł także 
Amatorski Zespół Teatralny działający przy Związku 
Górnośląskim koło Suszec. Aktorzy zaprezentowali 
się w sztuce „ROMANsjada” autorstwa Moniki Pan-
fil, współreżyserowanej przez autorkę i Bogusława 
Musiolika. Prapremiera spektaklu miała miejsce 
11 listopada, a premiera – 13 listopada. Podczas czte-
rech występów sztukę obejrzało łącznie blisko 1000 
osób – i to nie tylko mieszkańców naszej gminy. Ten 
dwugodzinny spektakl to typowa komedia pomyłek, 
napisana gwarą, osadzona mocno we współczesnych 
realiach, pełna nawiązań do Suszca i jego mieszkań-
ców. Duża dawka humoru i aktorzy, którzy jak zwykle 
stanęli na wysokości zadania i dali prawdziwy popis 
swoich umiejętności, sprawiły, że „ROMANsjada” oka-
zała się sporym sukcesem i cieszyła się uznaniem 
odbiorców. To z pewnością nie ostatnie słowo tej 
teatralnej grupy, która kocha występy przed suszecką 
publicznością, a listopadowe premiery traktuje jako 
swoją chlubną tradycję.

Z kolei o młodszych widzów – wielbicieli te-
atru – w czasie Suszeckiej Jesieni zadbali: Teatr Małe 
Mi ze spektaklem „Sokrates w piaskownicy” i Teatr 
Lalek Marka Żyły ze spektaklem „Piracka Przygoda”. 
Oba przedstawienia odbyły się w ramach Niedzieli 
z Bajką – cyklu przedstawień dla młodych miesz-
kańców gminy.

Kulturalnie – chóralnie
20 listopada swój jubileusz obchodziło „Can-

ticum Novum”. Przygotowany z tej okazji koncert 
stał się okazją do wspomnień, wspólnego spędzenia 
czasu – obecnych i byłych członków grupy, a także 
podróży niemal sentymentalnej przez ostatnie 20 lat 
działalności „Canticum”, które 5 lat temu odrodziło 
się jako „Canticum Novum”. Chór został wyróżniony 
Odznaką Honorową Gminy Suszec oraz Statuetką 
Żubra Pszczyńskiego. Więcej na ten temat piszemy 
w kolejnych artykułach.

Suszecka Jesień Kulturalna przeszła już do 
historii. Pozostawiła po sobie wiele ciepłych wspo-
mnień i poczucia dobrze spędzonego czasu. To był 
intensywny, bardzo kulturalny listopad. Już nie mo-
żemy się doczekać kolejnej edycji tego wydarzenia!

Monika Panfil
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Odznaka dla Anny Kine

Odznaka dla Jadwigi Hlubek

Pani Anna Kine jest rodowitą suzczanką. Była 
nauczycielką w szkołach w Mizerowie, Studzionce, 
Radostowicach, Kobielicach i Suszcu, a także dy-
rektorką szkół w Kobielicach i Suszcu. Prowadziła 
dziecięcy zespół teatralny przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu. Była założycielką i opiekunką 
Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy miejsco-
wym kole Związku Górnośląskiego, który działa do 
dziś. Współpracowała przy wydaniu albumu „Suszec 
w starej fotografii”, wspólnie z córką Teresą Smusz 
opracowała „Śpiewnik Związku Górnośląskiego koło 
Suszec”, dla Gminy opracowała folder promocyjny 

Od 1978 roku Pani Jadwiga działa aktywnie na 
terenie Radostowic, ma na swoim koncie zasłużone: 
podziękowania, dyplomy i wyróżnienia. 

Swoją pasję, czyli śpiew, rozwijała w zespole 
śpiewaczym „Radostowinaki”, dla którego pisała przy-
śpiewki i anegdoty po śląsku. Z zespołem zdobywała 
liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich warto wy-
mienić: „Złote pióro”, I miejsce na Olimpiadzie Gwary 
Śląskiej czy II miejsce za prezentację monologu „Moja 
familija”. 

Należy też wspomnieć o wyjątkowych odzna-
czeniach – Orderze Serca – „Matkom Wsi” za trud 

pt. „Suszeckie oblicze”. W 2002 roku wydała pierw-
szą autorską książkę pt. „Życie religijno-kulturalne 
w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Susz-
cu w latach 1920-1956”, a w 2018 roku ukazała się 
kolejna pozycja jej autorstwa pt. „Ochotnicza Straż 
Pożarna w Suszcu”. 

Pani Anna Kine jest osobą, która niezwykle aktyw-
nie krzewi kulturę śląską poprzez m.in. kolekcjonowanie 
tradycyjnych śląskich strojów. Swoją działalnością za-
bezpiecza pamięć o lokalnych obrzędach i obyczajach.

Źródło: UG Suszec 
Oprac. Monika Panfil

włożony w wychowanie młodego pokolenia oraz 
Odznace „Zasłużonej w Rozwoju Województwa 
Katowickiego”.

Pani Jadwiga to miłośniczka ogrodów, ciepła, 
rodzinna, towarzyska i otwarta osoba, która chętnie 
pomaga wszystkim potrzebującym i angażuje się 
w różnorakie inicjatywy. 

Od 44 lat nieustannie pielęgnuje śląskie tradycje 
i obyczaje w Radostowicach, dbając o zachowanie 
naszej kultury i tożsamości.

Źródło: UG Suszec 
Oprac. Monika Panfil

zd
j. 

A
nd

rz
ej

 G
ry

np
et

er
zd

j. 
A

nd
rz

ej
 G

ry
np

et
er

Odznaka dla Marii Gorol
W lipcu 1954 roku Maria Cudakówna, urodzona 

w roku 1937 w Wieluniu, zamieszkała w Sosnowcu, 
jako niespełna 17-letnia dziewczyna podjęła pracę 
w Rudziczce, pełniąc obowiązki wychowawczyni 
i kierowniczki pierwszego w dziejach wsi przedszkola.

 Przez 31 lat z poświęceniem wychowywała, 
bawiła i uczyła wielorocznikową grupę rudzickich 
dzieci. 17 lat pracowała w nadzwyczaj skromnych 
warunkach placówki ulokowanej w przybudówce 
rudzickiego dworku rodziny Napieralskich, 14 na-
stępnych – w przebudowanej na przedszkole starej 
szkole.

 Maria Gorol została zastępcą przewodniczącego 
Komitetu Przebudowy. Jako czynna nauczycielka 
– kierowniczka placówki, matka trójki dzieci, anga-
żowała się fizycznie i organizacyjnie we wszystkie 
prace. Trzeba bowiem podkreślić, że budowa prowa-
dzona była w trudnych czasach, wyłącznie systemem 
gospodarczym, przy maksymalnym wykorzystaniu 
inicjatywy w postaci czynów społecznych, przy 
znacznym wysiłku mieszkańców Rudziczki i sąsied-
nich przysiółków Kleszczowa.

 Dnia 29 sierpnia 1971 roku dokonano uroczyste-
go otwarcia nowoczesnego przedszkola. W krótkim 
czasie, dzięki staraniom i zaangażowaniu Pani Marii, 
zbudowano w tzw. czynie społecznym nowy plac 
zabaw oraz zagospodarowano teren wokół przed-
szkola.

 Maria Gorol pracowała jako dyrektorka tej pla-
cówki do roku 1985. Jako emerytka przez jakiś czas 
była nauczycielką w miejscowej szkole.

 Pani Maria Gorol dała się poznać jako solidna, 
pracowita, utalentowana, stanowcza, ale pogodna, 
wymagająca od siebie i innych, kochana przez wy-
chowanków i obdarzająca ich miłością, doskonale 
współpracująca ze środowiskiem nauczycielka. 
Współpracowała z wieloma organizacjami działają-
cymi na terenie wsi, m.in. ze Związkiem Bojowników 
o Wolność i Demokrację, Związkiem Powstańców 
Śląskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, była wieloletnią, 
aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Rady Parafialnej.

 Zawsze chętna do pomocy, zawsze służąca radą. 
Wychowawczyni kilkudziesięciu pokoleń młodych 

rudziczan, mimo upływu lat jest nadal nieustannie 
zaangażowana w życie wsi. Jej postawa może być 
wzorem dla innych i w pełni zasługuje na wyróżnienie 
Odznaką Gminy Suszec.

Źródło: UG Suszec 
Oprac. Monika Panfil

zd
j. 

A
nd

rz
ej

 G
ry

np
et

er
Baba Jaga zaprasza

W rezerwacie „Babczyna Dolina”, znajdującym 
się na terenie naszej gminy, otwarto ścieżkę przy-
rodniczą „Dolina Baby Jagi”. Teraz lepiej możemy 
poznać ten niezwykle cenny zakątek Nadleśnictwa 
Kobiór, który obfituje w rzadkie gatunki mszaków 
rosnące wzdłuż meandrującego tutaj Korzeńca 
Południowego.

Ścieżka biegnie wzdłuż drogi leśnej przy granicy 
rezerwatu. Trasę wyznacza 7 tablic edukacyjnych: 
1. Rezerwat przyrody „Babczyna Dolina”, 2. Martwe 
drewno i jego rola – drugie życie drzewa, 3. Torfowi-
sko – dlaczego tak mokro? 4. Poznajemy las łęgowy, 
5. Oddziały leśne – podział powierzchniowy lasu, 
6. Płazi raj, 7. Meandry, starorzecza Korzeńca – 
zawiłości wodnej drogi.

Na barwnych tablicach zaprezentowane są infor-
macje i zdjęcia związane z charakterystycznymi ele-
mentami przyrodniczymi, jakie możemy spotkać na 
terenie rezerwatu, zarówno te związane ze światem 

roślin, jak i zwierząt. Na ścieżce poznamy bioróżno-
rodność przyrody oraz charakterystykę ekosystemu 
wodnego. Będzie więc to doskonałe miejsce do zor-
ganizowania zajęć edukacyjnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska 
– Polska oraz ze środków własnych Nadleśnictwa 
Kobiór. Partnerem Nadleśnictwa Kobiór po stronie 
czeskiej jest miasto Frydlant nad Ostravici. Głównym 
celem projektu jest nawiązanie współpracy polsko-
-czeskiej oraz polepszenie warunków ruchu tury-
stycznego w terenie przygranicznym.

W otwarciu ścieżki wzięli udział m.in. leśnicy, 
samorządowcy, przyrodnicy oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Kobiórze.

Warto również zaznaczyć, że słowo „babczyna” 
w nazwie rezerwatu pochodzi od słowa „babka”, 

a miejscowa wieść niesie, że kiedyś w tym rejonie, 
daleko za wsią Kobiór, ktoś taki zamieszkiwał w głę-
bokim lesie. 

Czy była to Baba Jaga? Niewykluczone…
Nadleśnictwo Kobiór
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Odznaka dla „Canticum Novum”
„Canticum Novum” to dynamicznie rozwijający 

się chór, który kontynuuje tradycję scholii i chó-
ru kameralnego „Canticum”, założonego w 2002 r. 
przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Suszcu.

 W 2016 r. chór odrodził się na nowo, stąd do 
pierwotnej nazwy „Canticum” dodano „Novum”. Ze-
spół tworzą uczniowie, studenci, osoby pracujące 
oraz dwóch dyrygentów: Szymon Cichoń (I dyry-
gent) i Barbara Cichoń (II dyrygent). 

Obecnie chórowi patronuje Gminny Ośrodek Kul-
tury w Suszcu. „Canticum Novum” od 2016 roku należy 
do Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”; jego 
członkowie uczestniczyli w krajowych kongresach tej 
federacji: w Rzeszowie (2017), Lublinie (2019), Krakowie 
(2022) oraz Międzynarodowych Kongresach w Barce-
lonie (2018) i we Florencji (2022).

Chór koncertował we Francji (2018) oraz na 
różnych festiwalach muzyki chóralnej: m.in. Fide 
et Amore w Żorach, Musica da Chiesa w Pszczy-
nie, Tyskich Wieczorach Kolędowych oraz wielu 
innych. Artyści brali także udział w nagraniu płyty 
„Na suszeckij wieży”, będącej częścią śpiewnika „Koło 
mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej 
ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”. Pod re-
dakcją prof. nadzw. dr hab. Joanna Glenc.

Osiagnięcia konkursowe „Canticum Novum”:
2022
- ZŁOTE PASMO i I MIEJSCE w kategorii chórów ka-

meralnych oraz nagroda dla NAJLEPSZEGO DYRYGENTA 
dla Szymona Cichonia w Ogólnopolskim Konkursie 
Chóralnym w ramach XV Śląskiego Święta Pieśni Chó-
ralnej Magnificat w Bytomiu-Bobrku;

- II MIEJSCE w XVI Międzynarodowym Festiwalu im. 
H.M. Góreckiego „Rybnicka Jesień Chóralna”;

- GŁUBCZYCKI ANIOŁKEK za walory brzmieniowe 
zespołu – VII Konkurs Chóralny o Głubczyckiego Aniołka 
– część Festiwalu „Silesia Cantat”

2021
- NAGRODA SPECJALNA za walory brzmieniowe 

zespołu – VII Konkurs Chóralny o Głubczyckiego Aniołka
2020
- I NAGRODA – VII Międzynarodowy Konkurs 

Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie 2020 w kategorii chóry 
kameralne

2019
- ZŁOTA STRUNA – XXI Ogólnopolski Konkurs 

Chórów „O Złotą Strunę” w Niepołomicach w kategorii 
chóry kameralne;

- III NAGRODA oraz NAGRODA SPECJALNA za 
NAJLEPSZE WYKONANIE kolędy obowiązkowej „Gore 
gwiazda” w opracowaniu Szymona Cichonia – XXVIII 
Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” 
w kategorii chóry kameralne

2018
- GRAND PROX oraz NAGRODA SPECJALNA 

dla NAJLEPSZEGO DYRYGENTA Szymona Cichonia, 
NAGRODA SPECJALNA za najlepszy utwór o tematyce 
pasyjnej „Stabat Mater” w oprac. Szymona Cichonia 
(prawykonanie na konkursie);

- NAGRODA ks. abp. dr Wiktora Skworca Metropoli-
ty Katowickiego oraz ks. Dziekana Stanisława Gańczorza 
proboszcza parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach – po-
złacana 24-karatowym złotem PIETA – XIII Ogólnopolski 
Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
w Żorach;

- GRAND PRIX – XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni 
„Bóg się rodzi” w Żorach w kategorii zespoły kameralne;

- I MIEJSCE i Złoty Puchar Metropolity Katowickie-
go ks. Abpa Wiktora Skworca – VII Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowi-
cach – Piotrowiach;

- II MIEJSCE – XXVII Tyskie Wieczory Kolędowe 
w kategorii chóry kameralne;

- II MIEJSCE – XXVII Myślenicki Festiwal Pieśni Chó-
ralnej „Kolędy i Pastorałki” w kategorii chóry kameralne;

- II MIEJSCE – VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki 
Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” w Tarnowie

2017
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE – XII Ogólnopolski 

Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyj-
nej w Żorach

Oprac. Monika Panfil
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Wyniki konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową
Zakończyliśmy kolejną edycję Konkursu na 

Kartkę Bożonarodzeniową. W tym roku nadesła-
no do nas 251 kartek, z całego kraju. Konkurs zo-
stał ogłoszony dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Przyjmowaliśmy kartki w dwóch kategoriach wie-
kowych, I kategoria – klasy IV-VI oraz II kategoria 
z klasy VII i VIII. 

Jury konkursy wyłoniło następujących 
laureatów:

Kategoria I 
Miejsce I: Julia Dróżdż, Kłobuck
Miejsce II: Wiktoria Piecyk, Zabrze
Miejsce III: Milena Jachimczuk, Lublin
Wyróżnienie: Wiktoria Maroszek, Piasek

Kategoria II
Miejsce 1: Kamila Świącik, Kłobuck
Miejsce 2: Julia Urbańczyk, Zabrze
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Praca Wiktorii Maroszek
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Praca Kamili Świącik
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Praca Julii Dróżdż

Miejsce 3: Amelia Będzikowska, Legionowo

Serdecznie dziękujemy za udział i gratuluje-
my laureatom. Nagrody zostały wręczone podczas 

Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu 17 grudnia 
2022 r.

Sylwia Rybakowska
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Uroczyste odsłonięcie pomnika
W czwartek 1 grudnia odbyło się uroczyste od-

słonięcie pomnika upamiętniającego działalność 
KWK „Krupiński” w Suszcu w latach 1983 – 2017 r. 
oraz 19 górników, którzy stracili życie pracując 
w tej kopalni. Wydarzenie poprzedziła uroczysta 
sesja Rady Gminy Suszec, która odbyła się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

W uroczystości uczestniczyli włodarze Gminy 
Suszec i Powiatu Pszczyńskiego, Radni Gminy Suszec, 
przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w tym 
byli dyrektorzy KWK „Krupiński”, poczty sztandarowe, 
Sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, młodzież 
i dzieci z lokalnych szkół oraz mieszkańcy. Podczas 
sesji przedstawiono historię działalności kopalni na 
terenie gminy od jej budowy do zamknięcia. Przed-
stawiono także plan zagospodarowania terenów po-
kopalnianych, opracowany przy współpracy Gminy 
Suszec z JSW Innowacje S.A., Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną S.A. i Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. noszący tytuł „Nowa Energia. Suszec.” Na-
stępnie zebrani, prowadzeni przez orkiestrę górniczą, 
udali się w uroczystym pochodzie na plac przy Urzę-
dzie Gminy, gdzie znajduje się pomnik. Tam dokona-
no jego poświęcenia oraz złożono kwiaty i zapalony 
znicz, oddając hołd górnikom, którzy stracili życie 
pracując w kopalni.

Oprac. Monika Panfil źr
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Magiczny jarmark
W iście bajkowej atmosferze odbył się tegoroczny 

Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę 17 grudnia par-
king i teren przy Gminnym Ośrodku Kultury zamieniły 
się w świąteczne miasteczko. Magicznej atmosfery do-
dawała zimowa, śnieżna aura, a organizatorzy zadbali 
o mnóstwo atrakcji dla wszystkich odwiedzających 
jarmark. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję 
do wspólnego kolędowania czy zakupu domowych 
wypieków oraz przetworów. Najmłodsi korzystali 
z karuzeli wiedeńskiej oraz z warsztatów w Fabryce 
Świętego Mikołaja, podczas których wykonywali pięk-
ne świąteczne dekoracje. Podczas jarmarku można 
było zaopatrzyć się we wszystko, co niezbędne przed 
świętami. Od choinki, przez dekoracje, po wyjątkowe, 
domowe przysmaki. Na stoiskach rękodzielniczych 
można zaś było wybrać oryginalne dekoracje. Z kolei 
na stosikach gastronomicznych wszyscy chętni mogli 

zakupić świąteczne przysmaki. Imprezie towarzyszyła 
też wystawa samochodów. 

Tradycyjnie już, panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
zadałby o to, by wszyscy odwiedzający jarmark mogli 
poczuć smak świąt. Dwa razy zaprosiły więc uczestni-
ków do wigilijnego stołu. Była to okazja, by spróbować 
świątecznych przysmaków – zupy (barszczu, grzybo-
wej i rybnej), makówek czy pysznych pasztecików. 
Proponowały też ciepłe napoje i grzańca.

Podczas jarmarku rozstrzygnięto konkursy na 
Wielkie Łańcuchowanie i Kartkę Bożonarodzeniową 
i wręczono nagrody zwycięzcom. Na scenie zapre-
zentowali się też artyści z Pracowni Ukulele, Studia 
Wokalnego oraz Przedszkola Publicznego w Suszcu. 

To był wspaniały jarmark. Jak podsumowują go 
organizatorzy:

„Było iście zimowo i przytulnie! Zapach grzańca 

oraz kakao, świąteczne dźwięki płynące ze sceny, pró-
szący śnieg. Taka sceneria towarzyszyła tegorocznemu 
jarmarkowi!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zor-
ganizować tegoroczny jarmark, wszystkim służbom, 
organizacjom, firmom, wystawcom i artystom.

OSP Suszec, PGK Suszec, Restauracja Zacisze, 
Przedszkole Publiczne w Suszcu, Studio Wokalne, Pra-
cownia Ukulele, Kwiaciarnia „W Deche” Kamil Musiolik, 
Zza miedzy, Centrum Architektury Posesyjnej, Shinok, 
KGW Suszec, Rada Sołecka w Suszcu – dziękujemy! 

Dziękujemy także Fundacji JSW za wsparcie 
finansowe naszego wydarzenia.

Dobrze było się z Wami spotkać!”
 Kolejny jarmark – już wiosną. Nie możemy się 

doczekać!
Monika Panfil
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Na Grabówki z nową nawierzchnią asfaltową
Końcem listopada w Suszcu odbył się odbiór 

końcowy naprawionego 800-metrowego odcinka 
jezdni ul. Na Grabówki.

Nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana 
w rejonie skrzyżowania z ulicą Pszczelą do granicy 
lasu. Utwardzone zostały też pobocza. 

Koszt prac wyniósł 340 tys. zł i został w całości 
pokryty przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

- W ramach remontu po szkodach górniczych 

naprawiliśmy 800-metrowy odcinek drogi. Na 
150-metrowym odcinku ułożona została jedna war-
stwa ścieralna, a na pozostałym dwie warstwy na-
wierzchni, utwardzone zostały pobocza i wykonane 
najazdy – mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu 
Powiatu Pszczyńskiego. 

Wykonawcą zadania była firma Auto-Trans 
Asfalty Sp. z o.o.

Powiat Pszczyński
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30-lecie 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w Suszcu

SUSZECKA

JESIEŃ
KULTURALNA12.
29.10 - 27.11.2022



Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
Bilety dostępne na portalu

Obsada
Lena Baron, Iga Chmiel, Magdalena Dzida, Oliwia Gąsior, Gabriela Gąsior, Alicja Morcinek, 
Nadia Postrożny, Maksymilian Rostek, Marta Sznapka, Anna Wiench 

Reżyseria
Izabela Karwot

Na podstawie scenariusza 
Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej

Scenogra�a
Barbara Wójcik-Wiktorowicz

Muzyka
Mateusz Walach

Światło
Marcin Mrówczyński

„MALWINKA 
W PTASIM KRÓLEST WIE”

TEAT R  CHICHOTEK

26.02.2023, godz. 16:00
sala widowiskowa

Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

Cena biletu: 15 zł
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Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Goście:
Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”,
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”.

Gość specjalny:
Zespół Regionalny „Strumień”.

Spotkanie Kolędowe
8 stycznia 2023, godz. 16:00

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
wstęp wolny

Projekt „Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych” do�nansowano ze środków Fundacji JSW

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
Bilety dostępne na portalu

Spektakl „MI SIE”
Teatr Chrząszcz w Trzcinie

15.01.2023 r., godz. 16:00, cena: 15 zł/os.,
sala widowiskowa GOK Suszec

teatr

dla małych żuczków

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

mi sie
spektakl dla dzieci od 1 do 5 lat



Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

24.06-2.07.2023
Dom Wczasowy „JĘDROL” w Poroninie

KOSZT: 1800 zł (cena obejmuje: nocleg, wyżywienie, wycieczki,
ubezpieczenie, pakiet obozowicza, opiekę, autokar)

DLA KOGO: dla dzieci w wieku 7-15 lat
ZAPISY: www.kulturasuszec.pl

OBÓZ TANECZNY

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 20, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

14.01.2023 | godz. 10:00-13:00
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu | bezpłatny udział

Projekt EKOzmiana s�nansowano ze środków Fundacji ORLEN
w ramach programu Moje miejsce na Ziemi

PRZERABIANIE UBRAŃ | ZAMIEŃ PLASTIK NA ... |
KUCHNIA ZERO WASTE | NATURALNE KOSMETYKI I ŚRODKI

CZYSTOŚCI | ODNAWIANIE MEBLI | ŁĄKA KWIETNA |
MOC KOMPOSTOWNIKA | SLOW PIKNIK

OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY!

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

11.03.2023 r., godz. 18:00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Bilety: 85 zł, 90 zł i 95 zł.

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

KINO Z KLASĄ

Sala widowiskowa GOK w Suszcu, godz. 10:00
WSTĘP WOLNY

4 stycznia 2023
8 lutego 2023
1 marca 2023

5 kwietnia 2023
10 maja 2023
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Przyjaciele, kochankowie i…
Matthew Perry to z pewnością postać zna-

na niejednemu z nas, choć, jak sam zaznacza we 
wstępie do swojej książki, kojarzymy go raczej pod 
innym imieniem. Bo popularność, jaką dał temu 
aktorowi i pisarzowi kultowy serial „Przyjaciele”, na 
zawsze zamieniła Matthew w Chandlera – sarka-
stycznego członka grupy przyjaciół z Nowego Jor-
ku. I to właśnie Chandlera Binga chcemy zobaczyć 
w autobiograficznej książce Perry’ego, zatytułowa-
nej „Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna 
Rzecz”. Spodziewamy się zbioru anegdot z planu se-
rialu i historii rodem z Holywood początku lat 2000, 
kiedy światem zawładnęła szóstka nowojorskich 
dwudziestoparolatków, przesiadujących w kawiarni 
Central Perk. (Nota bene to nadal najpopularniej-
szy serial wszechczasów, cieszący się niesłabnącym 
zainteresowaniem po dziś dzień i bawiący kolejne 
pokolenia.) 

Zamiast lekkiej i przyjemnej lektury dostajemy 
natomiast historię tak druzgocącą, że zostanie w na-
szej pamięci na długo. Po tej książce „Przyjaciele” już 
nigdy nie będą tacy sami. Dlaczego? Ponieważ ich 
najzabawniejsza gwiazda, najinteligentniejsza i naj-
bardziej interesująca z postaci opowie, co kryło się 
za fasadą ironicznych uśmiechów, sarkastycznych 
żartów i lekkich anegdot. A kryła się głęboka depre-
sja, uzależnienie od niemal wszystkich dostępnych 
substancji i niekończąca się walka o przetrwanie, 
o utrzymanie się na powierzchni.

Matthew Perry (którego zaskakująco dużo łączy 
z serialowym Chandlerem) zabiera nas w podróż po 
swojej mrocznej przeszłości i z odpowiednią dozą 
humoru, lekkiej zgryźliwości i absolutnej szczerości 
odkrywa przed nami najciemniejsze karty swoje-
go życia. Człowiek, który miał wszystko – sławę, 

pieniądze, rozpoznawalność i najpiękniejsze kobiety 
świata u boku (spotykał się m.in. z Julią Roberts) 
i wszystko tracił przez swoje uzależnienia od narko-
tyków, środków przeciwbólowych, alkoholu. Czło-
wiek, który był 60 razy na odwyku, spędził 10 000 
godzin na terapiach tylko po to, żeby w chwilach 
załamania znów wracać do używek. Ta Wielka 
Straszna Rzecz to niszczące go nałogi, prowadzące 
do rozpadu kolejnych związków, utraty przyjaciół 
i kolejnych szans na rozwój kariery. Bez prób wy-
bielania swojej historii, bez wymówek i usprawie-
dliwień – Perry brutalnie i bezpośrednio tłumaczy, 
do jakiego upodlenia doprowadziło go uzależnienie. 
Do swoich fanów, ceniących go za rolę Chandlera, 
mówi wprost: „tylko w jednym sezonie „Przyjaciół” 
byłem trzeźwy”. 

„Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna 
Rzecz” to bardzo trudna historia człowieka, który 
całe swoje życie zmagał i zmaga się z uzależnie-
niami i samotnością. Człowieka ciągle poszukują-
cego, ale też żyjącego w nieustającym lęku przed 
odrzuceniem. To także smutne spojrzenie Matthew 
Perry’ego na swoją przeszłość, zmarnowane szanse 
i złe decyzje. To opowieść o tym, że sława i pienią-
dze to nie wszystko, a szczęścia należy upatrywać 
w obecności drugiego człowieka. 

Jednak jest też w autobiografii Perry’ego pewna 
myśl, która napawa nadzieją. Historia jego choroby, 
otarcia się o śmierć, wniosków, jakie wyciągał po 
kolejnych terapiach i odwykach sprawiły, że dziś po-
trafi zrozumieć, co go ukształtowało i nieść pomoc 
innym. Ta książka to też rodzaj terapii – rozliczenia 
z przeszłością, próba zrozumienia jej. I za to należy 
się autorowi ogromny szacunek i oklaski, bowiem 
wychodzi z tej próby zwycięsko. I choć powinien już 
nie żyć, dobrze, że wciąż tu jest i opowiada swoją 

Recenzja książki
historię. Straszną, bolesną, ale też niosącą nadzieję. 
Polecam nie tylko tym, którzy od zawsze kochają 
„Przyjaciół” i Chandlera.

Monika Panfil

Nowy blog literacki 
po-CZYTAJnik!

Od 2021 roku w naszej Bibliotece funkcjonuje 
blog literacki założony z myślą o promocji czytel-
nictwa i literatury. Odnajdziemy tu recenzje, inter-
pretacje, opinie, wiersze i opowiadania. Mamy na-
dzieję, że również zagości na nim twórczość własna 
naszych Czytelników! Jeśli chciałbyś podzielić się 
swoimi tekstami, napisz na adres: gbp@suszec.pl, 
gbpsuszec@gmail.com lub przyjdź bezpośred-
nio do siedziby Biblioteki w Suszcu. Link do bloga: 
www.po-czytajnik.blogspot.com/

Michał Witosza

Projekt „Mała książka – 
Wielki człowiek”

Z myślą o najmłodszych czytelnikach Instytut 
Książki przygotował nową Wyprawkę Czytelniczą, 
„Krasnal w Krzywej Czapce” Wojciecha Widłaka, a dla 
rodziców broszurę informacyjną, przypominającą 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka 
oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. Ebooki i audiobooki 

w naszej Bibliotece!
Biblioteka, idąc naprzeciw nowym techno-

logiom, od 2020 r. oferuje także książki w wersji 
elektronicznej. Osoby, które przy rejestracji po-
dały swojego e-maila, otrzymały „Biblioteczny 
prezent świąteczny”. Wysłano do nich kod akty-
wacyjny umożliwiający dostęp do serwisu IBUK 
Libra z 7782 tytułami. Znaczna część to literatura 
popularnonaukowa, podręczniki akademickie, ale 
też literatura dla dzieci i młodzieży oraz lektury 
szkolne. W 2021 r. zaczęto rozsyłać kody do ksią-
żek poprzez aplikację LEGIMI. Bardzo popularna 
platforma, głównie dla czytających prozę, tj. kry-
minały, thrillery, romanse, powieść społ.-obyczajo-
wa. Od sierpnia 2022 r. kolejna nowość, Empik GO 
z ogromną ilością audiobooków. Do Legimi i Empik 
GO mamy po 10 kodów/m-c. Natomiast w IBUK 
Libra kod ważny jest aż jeden rok.

Nie każda biblioteka udostępnia bezpłatne ko-
rzystanie z e-książek. Taką możliwość mają miesz-
kańcy Gminy Suszec. Dlaczego książka elektro-
niczna jest tak popularna? Zobaczmy, sprawdźmy. 
Wystarczy napisać do Biblioteki (gbp@suszec.pl)

Wraz z Nowym Rokiem 2023 pracownicy GBP 
w Suszcu życzą ZACZYTANIA!

Gabriela Folek zd
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Zimowa oferta Biblioteki 
w Suszcu

W tym roku ferie zimowe przypadają bar-
dzo wcześnie, bo już w drugiej połowie stycznia 
(w woj. śląskim od 16-27 stycznia). U nas, w bi-
bliotece znajdziecie ponad 100 gier planszowych 
i kilkadziesiąt paczek puzzli (dla najmłodszych, na-
stolatków, familijne, karciane i dialogowe). Można 
wracając z zaśnieżonej górki wstąpić do nas i miło 
spędzić czas. Przyjdź, baw się i po prostu „Zagraj 
z nami planszówkami”.

Gabriela Folek
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i literaturą. Wspólne czytanie to przecież wspaniała za-
bawa i rozwój w wielu obszarach, ale także budowanie 
poczucia bezpieczeństwa i przynależności do wspól-
noty, także lokalnej. Część dzieci (i dorosłych) z Ukrainy 
już jest zarejestrowana w naszych bibliotekach. 

Zapraszamy kolejnych.
Gabriela Folek

GBP w Suszcu po raz 5. przystąpiła do projektu 
i otrzymała nieodpłatnie 250 egzemplarzy. Rodzice 
wraz z dziećmi (w wieku3-6 lat), mieszkańcy Gminy Su-
szec mogą je odbierać w 5 placówkach gminy: Suszec, 
Rudziczka, Kryry, Mizerów i Radostowice. Zarejestro-
wane dziecko przy każdej wizycie (i wypożyczeniu 
minimum jednej książki) będzie uzupełniać nalepka-
mi Kartę Małego Czytelnika, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. 

Tegoroczną nowością są też Wyprawki w wersji 
polsko-ukraińskiej. Z pewnością pomogą dzieciom 
z Ukrainy zaprzyjaźnić się z polskimi bibliotekami 



Kierunek: nauka języków obcych

Grudniowa przypominajka dla zapominalskich

Dla znających dobrze język obcy świat stoi otwo-
rem. Wiemy, że wiele osób korzysta z (niestety kosztow-
nych) korepetycji. W naszej Bibliotece nieodpłatnie? TAK. 

Od 2016 roku GBP w Suszcu posiada kody bez-
płatnego dostępu do platformy: LERNI.US. Poziom za-
awansowany, dla starszych czytelników (uczniów szkół 
średnich, studentów). 

W ramach pakietu lerni.us przyznawany jest do-
stęp (na okres jednego roku) do następujących języków: 
angielski (poziomy A1-B2), niemiecki (poziomy A1-B1), 
hiszpański (poziomy A1-B1), francuski (poziomy A1-A2), 

Tradycja nakazuje, aby przed końcem roku za-
jąć się porządkami i uregulować zaległości. Dlate-
go przypominamy naszym użytkownikom, że czas 
wypożyczenia książki to 3 m-ce (max 4.). Może przy 
okazji świątecznych porządków znajdziemy jakąś 
książkę dziecięcą, lekturę czy odłożoną „na zaś” (bo 
jeszcze nie jest przeczytana). Prosimy o przegląd 

włoski (poziomy A1-A2) oraz angielski biznesowy. Na-
tomiast dla młodszych (uczniów szkół podstawowych) 
opcja łatwiejsza: FUNENGLISH.PL.

 Forma zdalna, e-learningowa może bardzo wspo-
móc opanowanie języka angielskiego (wykładanego 
w szkole). 

Chcący się poduczyć, powtórzyć lub choćby tylko 
sprawdzić swoje umiejętności językowe mogą zgłosić 
się po kod do Biblioteki w Suszcu lub skontaktować 
e-mailowo: gbp@suszec.pl. Dlaczego by nie skorzystać?

Gabriela Folek

swoich półek i zwrot przetrzymanych do biblioteki. 
A my – nie bijemy, nie krzyczymy… A jeśli już zdarzy 
się zniszczenie (zalanie, podarcie przez malucha) lub 
zagubienie – wystarczy przyjść do biblioteki i uregu-
lować należność.

Nie pamiętamy, co zwrócić? Podajmy w biblio-
tece swojego e-maila, a wówczas na waszą pocztę 

nadejdzie informacja, co i kiedy należy zwrócić. Bi-
bliotekarz także wyśle dostęp do Profilu Użytkowni-
ka, gdzie po zalogowaniu się i wpisaniu kodu dostę-
pu będzie można kontrolować swoje wypożyczenia 
oraz mieć możliwość rezerwacji konkretnych tytułów. 
Zachęcamy do skorzystania z tej opcji.

Gabriela Folek
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Kryrzanka z nagrodą w konkursie filmowym
16 grudnia w warszawskim Kinie Luna odbyła 

się gala finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdro-
wie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” 
zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego pod Patronatem Honorowym 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na sali kinowej, w świetle reflektorów gratulacje 
laureatom złożyli: Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik 
oraz przedstawiciele współorganizatorów i fundatorów 
nagród. Prezes Hadzik podziękowała autorom nagrodzo-
nych filmów za to, że podjęli wyzwanie przedstawienia 
swojej Wizji bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwie 
rolnym, pogratulowała kreatywności w interpretacji te-
matu, a także doceniła zaangażowanie w prezentowaniu 
zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie.

Dodatkowym wyróżnieniem dla młodych twórców 
była możliwość obejrzenia swoich filmów na dużym 
ekranie w obecności bliskich, nauczycieli oraz zaproszo-
nych gości. Po prezentacji wyróżnionych filmów, mło-
dym autorom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez organizatorów.

Laureatami zostali:
I miejsce – Mateusz Skwierczyński z Siedlec 

w województwie mazowieckim,
II miejsce – Hanna Gruszka z Kryr w wojewódz-

twie śląskim,
III miejsce – Jakub Banach z Pichorowic w woje-

wództwie dolnośląskim.
Cztery równorzędne wyróżnienia zdobyli:
Oliwia Kondrów z Hruszowic w województwie 

podkarpackim,

Karol Rymarski z Jazowej w województwie pod-
karpackim,

Kacper Staręga z Siedlec w województwie ma-
zowieckim,

Tobiasz Udała z Polkajn w województwie warmiń-
sko-mazurskim.

Współorganizatorzy konkursu przyznali również 
dwie nagrody specjalne:

Nagrodę Specjalną Głównego Inspektora Pracy 
otrzymała Hanna Gruszka, zdobywczyni II miejsca.Na-
grodę Specjalną AGRO Ubezpieczenia otrzymał Miłosz 
Koncik ze Spudłowa w woj. lubuskim. 

Tegoroczny konkurs był adresowany do młodzie-
ży szkół podstawowych, średnich i wyższych w wieku 
13-21 lat. Celem konkursu było propagowanie wśród 
młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą na 
terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie 

7 Złotych Zasad Wizji Zero. Udział w nim polegał na 
przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja 
Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny 
w Gospodarstwie Rolnym”, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie 
rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie 
i dobrostan, także w kontekście zagrożeń wynikających 
z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Polski. Do Konkursu 
zakwalifikowano 92 filmy, z których Komisja Konkur-
sowa pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik 
wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne 
prace. Kryteriami wyboru były: zgodność z tematyką 
konkursu, oryginalność i pomysłowość oraz jakość 
i walory estetyczne utworu.

Organizacja Konkursu jest jednym z wielu działań 
prewencyjnych Kasy mających na celu poprawę bezpie-
czeństwa pracy i życia w gospodarstwie rolnym. Kiero-
wanie ich do dzieci i młodzieży ma na celu wykształcenie 
właściwych zachowań, które zaprocentują w przyszłości 
poprawą bezpieczeństwa oraz zmniejszeniem liczby 
wypadków w rolnictwie. 

Współorganizatorami i fundatorami nagród w kon-
kursie byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pra-
cy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Fundacja PGE. Konkurs odbywał się pod 
honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz patronatem medialnym TVP Info. Gratulujemy 
Hannie Gruszce ogólnopolskiego sukcesu!

Źródło: KRUS
Oprac. Monika Panfil
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Dary naszych czytelników
Dzięki naszym użytkownikom (nie zawsze czy-

telnikom) nasze zbiory powiększają się o nowe tytuły 
(w 2022 r. o ponad 500 egzemplarzy). Bardzo chętnie 
przyjmujemy nowości (zakupione w księgarni i już 
przeczytane przez naszych darczyńców), lektur szkol-
nych nigdy nie jest za dużo, a książki dla najmłodszych 
są w mig wypożyczane. Uwaga: pozostawmy jednak 
w swoich domach książki, do których czujemy senty-
ment, z pamiątkowymi wpisami. 

Dajmy książkom „drugie życie”, niech zawędrują 
w kolejne ręce. Czekamy na kolejnych chętnych chcą-
cych się podzielić. I z góry dziękujemy.

Gabriela Folek zd
j. 
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Klub Seniora ma już rok!
Od roku w naszej gminie seniorzy mogą korzystać 

z Klubu, który zapewnia aktywności, rozwój i jest bar-
dzo ciekawym miejscem z bogatą ofertą, skierowaną 
do starszych mieszkańców. Obecnie klub liczy sobie 
40 członków. Co więcej – utworzono listę rezerwową 
dla osób, które chciałyby dołączyć do zajęć w Klubie.

Jak mówi Przewodniczący Rady Gminy Szymon 
Sekta, środki na funkcjonowanie Klubu są zapewnione 
do połowy 2023 r.

- Jako Przewodniczący Rady Gminy mogę zadekla-
rować jednak, że zrobimy wszystko, by ten klub mógł 
funkcjonować tak długo, jak tylko będzie to możliwe 
– dodaje pan Sekta.

Niedawno Klub obchodził swoje pierwsze urodzi-
ny. Była to doskonała okazja do świętowania. Seniorzy 
przygotowali się do tego wydarzenia wspaniale. Był 
tort, podziękowania i życzenia. Powstał nawet oko-
licznościowy wiersz:

Nasz Klub Seniora roczek już ma
każdy się tu dobrze zna,
każdy się tu dobrze czuje,
dnia bez klubu nie planuje.
My tu czasu nie marnujemy
na 100% go wykorzystujemy.
Codziennie coś jest do roboty
choć nieraz w głowie nam tylko psoty :)

Ileż my się tu uśmiejemy,
a przy okazji coś dobrego zjemy,
bo są u nas bardzo popularne
 „pyszne”zajęcia kulinarne.

Zdrowe, pożywne przekąski, soki i desery robimy,
a następnie przy kawce je degustujemy.
Każdy dzień jest zaplanowany
różne zajęcia tu mamy
m. in rehabilitacja, zajęcia ruchowe,
które wzmacniają siły witalne i duchowe.
Seniorzy dzielnie ćwiczą, wyginają swe ciało
mimo wysiłku i trudu ciągle im mało :)
 
Wielkim powodzeniem cieszą się wyjazdy na basen,
bo seniorzy jak dzieci też lubią „zmoczyć” się czasem :)

O sprawności umysłowej też nie zapominamy
krzyżówki, wykreślanki, łamigłówki logiczne często 
rozkminiamy :)
Gry planszowe wpisały się w grafik dnia już na stałe,
zainteresowanie nimi jest niemałe.
Trzeba je szybko sobie rano zarezerwować,
bo niektórzy lubią je nawet schować :)

Pomysłów mamy pełną głowę,
a ręce do pracy zawsze gotowe
Wykonane przez nas prace techniczne i plastyczne
no nie oszukujmy się…..
są po prostu FANTASTYCZNE !!!

By poczuć klimat Wielkanocy,
przyszedł nam florysta do pomocy.
Bo palmy nam się robić zachciało,
a sprzątania potem było co niemało.
Ale liczą się efekty, a te były zadowalające.
Każdy miał piękne palmy, świętami pachnące.

Nowy Rok balem przebierańców żeśmy rozpoczęli,
wszyscy seniorzy bardzo chętnie udział w nim wzięli
zimne przekąski, ciasto, napoje
lecz najlepsze w tym wszystkim to były stroje !!!
Czarownica, indianin,kowboj czy hawajka,
ten bal to była naprawdę bajka !!!
Okazało się, że wśród naszych seniorów ukryte 
talenty mamy,
i teraz na scenie sztuki wystawiamy.

Przedstawienie o smokach w pełnej krasie żeśmy 
zaaranżowali
i dzieciom w przedszkolu je pokazali
Różne formy spędzania czasu preferujemy,
dlatego też
wycieczki i ogniska organizujemy
Dzień Babci, Dziadka, Seniora czy urodziny,
to tylko niektóre uroczystości, które tu obchodzimy.

Bo w dzisiejszych czasach nawet drobne rzeczy 
trzeba celebrować
i wśród przyjaciół je świętować.

Z okazji jubileuszu naszego 
życzymy Klubowiczom wszystkiego najlepszego!!!
By to miejsce tak jak do tej pory życiem tętniło,
by w dalszym ciągu tu tak wesoło było.
Byście nadal tak chętnie tu przychodzili
i razem z nami czas aktywnie spędzili.
Bo to dzięki Waszej obecności
słychać tu tyle śmiechu i radości.

Na koniec ukłony w stronę szefostwa kierujemy,
za cały trud pracy, troskę o nas i poświęcenie
DZIĘKUJEMY!

Gratulujemy naszym seniorom aktywności i ży-
czymy jak najwięcej wspólnych szczęśliwych chwil 
i kolejnych lat razem!

Monika Panfil

Emeryci z całej gminy świętowali w GOK-u
14 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury spo-

tkali się nasi seniorzy – członkowie Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Suszec. Podczas 
dorocznego grudniowego spotkania podsumowali 
kolejny rok swojej działalności, a także – przełamując 
się opłatkiem – złożyli sobie świąteczne życzenia. 

 Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli 
się: Wójt Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy 
Szymon Sekta, Dyrektorka GOK Katarzyna Krzempek, 
Dyrektorka GBP Gabriela Folek, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatowej PZERiI Władysław Kwa-
śniak, Sołtys Suszca Grzegorz Dera, Przewodnicząca 
KGW Suszec Kornelia Zając, ksiądz Mirosław Czyż, Czło-
nek Honorowy PZERiI koło Suszec – Józef Kołodziejczyk.

Goście złożyli zebranym świąteczne życzenia.
- Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że 

jest was tak wielu. Życzę wam spokojnych, radosnych, 
zdrowych świąt w gronie najbliższych. Życzę wam, aby 
w przyszłym roku wszystkie wasze dni były pogodne i pełne 
życzliwości – mówił Szymon Sekta.

- Jesteście wspaniałą, aktywną grupą – dodawała 
Katarzyna Krzempek – i tej aktywności Wam życzę. Cieszę 
się, że możemy się spotykać na wielu płaszczyznach i przy 
wielu okolicznościach i życzę wam, abyście byli zajęci i aby-
ście mieli szczelnie wypełnione kalendarze. Życzę wam 
także, abyście się zawsze czuli ważni, potrzebni i otoczeni 
dobrymi ludźmi.

- Dziękuję za ten rok współpracy z zarządem koła – 
mówił Władysław Kwaśniak – a na nadchodzące święta 

życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.
- Magicznych, spokojnych świąt w rodzinnym gro-

nie – życzyła Gabriela Folek. – Niech to będzie zdrowy, 
szczęśliwy czas. Cieszę się, że możemy znów się tu spotkać 
i zobaczyć – dodawała.

- Ciepła rodzinnego w duszach, sercach, pogody du-
cha na nadchodzący rok i przede wszystkim – zdrowia 
– mówił Marian Pawlas.

 Podczas spotkania wręczono pamiątkowe dyplo-
my i kwiaty dla wieloletnich członków koła. Odebrali je: 
Róża Gaszczyk, Róża Jędrzejek i Stanisław Baron. 

Przewodniczący suszeckiego koła Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów podziękował także wszyst-
kim, którzy wspomagają działania i funkcjonowanie 

organizacji – Dyrektorce GOK oraz paniom z suszeckie-
go Koła Gospodyń Wiejskich, które m.in. przygotowały 
pyszny posiłek na spotkanie opłatkowe. 

 Po części oficjalnej, zebrani złożyli sobie świątecz-
ne życzenia, łamiąc się opłatkiem, a następnie zjedli 
wspólny obiad. Były też niespodzianki – do emerytów 
przybył Święty Mikołaj z pomocnicami, rozdającymi 
wszystkim słodkie upominki. Był czas na kolędowanie 
i wspólną zabawę. 

Nasi emeryci, jak zawsze, pokazali, że w jedności 
siła i że nasza gmina może poszczycić się wspaniałymi, 
aktywnymi seniorami. Oby nigdy nie zabrakło wam 
tego wigoru!

Monika Panfil
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie 

wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jed-
nostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić 
Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wy-
mianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Minister-
stwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną 
odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowo-
duje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają 
bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, 
ale docelowo będą płacić mniej za ciepło. 

- Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest naj-
większym projektem proekologicznym w Polsce i stale go 
usprawniamy – mówi Anna Moskwa, minister klimatu 
i środowiska. – Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwią-
zania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego 
do masowego, powszechnego programu. Teraz przecho-
dzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi docho-
dowe jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofi-
nansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 
zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 
2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy naj-
wyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio 
z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobo-
wych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw 
wieloosobowych – dodaje. 

- W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja 
na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym 
nośników energii. Z tego względu Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla 
bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach 
w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wy-
chodzimy do Beneficjentów z propozycją nie tylko 
dofinansowania do wymiany przestarzałego wyso-
koemisyjnego źródła ciepła, ale także zachęcamy do 
skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinanso-
wania do kompleksowej termomodernizacji budynku. 
Najwyższe dofinansowanie czyli nawet do 136 200 zł 
będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia 
tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji 
– zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 
do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności 
energetycznej budynków. 

Program wprowadza dodatkowe finansowania 
w przypadku przeprowadzenia kompleksowej ter-
momodernizacji. 

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Pro-
gramu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak 
dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu 
budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. moder-
nizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją 
oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. 
W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na 
przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 
budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie naj-
wyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czy-
ste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie 
przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego 
wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnio-
skodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowa-
nia, uwzględniające kompleksową termomodernizację 
wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych 
częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 
99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową 
termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny 
oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych 
w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który 
zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej 
(EU) na cele ogrzewania budynku: 

- do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub 
- o minimum 40%. 
Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe 

dofinansowanie audytu energetycznego budynku 
do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, 
ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty do-
tacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsię-
wzięć w ramach każdej części PPCP. 

W Programie urealniono wartości poszcze-
gólnych kosztów kwalifikowanych poprzez pod-
niesienie maksymalnych kwot dotacji dla po-
szczególnych elementów finansowanych, a także 
maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych 
rodzajów przedsięwzięć.

Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej 
intensywności dofinansowania do zakupu i montażu 
najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań. 

W Programie zwiększono wartości pro-
gów dochodowych kwalifikujące do uzyskania 

dofinansowania w  ramach wszystkich części 
Programu. 

- W Części 1) Programu – do 135 000 zł, 
- W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę 

w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym, 

- W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym. 

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” 
wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków 
o dofinansowanie. W celu promowania termomoder-
nizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono 
złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Bene-
ficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie 
na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykona-
nie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno 
częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji bu-
dynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Pro-
gramie wskaźników zużycia energii po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia. 

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostoso-
waniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środ-
ki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych 
podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym 
podniesieniu intensywności dofinansowania przedsię-
wzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany. 

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadze-
nie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na bioma-
sę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych 
≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączo-
ny do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także 
eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu 
przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach 
Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyj-
ność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwa-
lifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia 
oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwaran-
cją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów ban-
kowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia 
rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie w banku. Program zostaje też uprosz-
czony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

UG Suszec

Program „Czyste Powietrze”
Informujemy, że nadal trwa nabór wniosków 

w programie „Czyste Powietrze”. W Urzędzie Gminy 
znajduje się punkt konsultacyjny, w którym można 
uzyskać wszystkie niezbędne informacje i pomoc 
w wypełnieniu wniosku. 

Informujemy także, że w niezmienionej for-
mie obowiązuje Uchwała Antysmogowa, która 
nakłada na mieszkańców obowiązek wymiany 
źródeł ogrzewania w wymienionych w uchwale 
terminach.

Zwracamy równocześnie uwagę, że w 2023 r. 
następują zmiany w programie „Czyste Powietrze”. 
Prosimy o zapoznanie się z nimi. Informacje o zmia-
nach znajdują się w artykule powyżej.

UG Suszec

GKS Krupiński wśród finalistów
27 listopada o przepustkę do finału walczyły 

drużyny w kategorii U6/U7, a w rywalizacji wzięło 
udział 10 drużyn. Do Turnieju Finałowego awans 
uzyskały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy 
- MKS Iskra Pszczyna i Leśnik Kobiór z grupy A oraz 
GKS Krupiński Suszec i UKS SPS Wola z grupy B.

Mistrzostwa rozpoczęły się od bezbramkowego 
starcia Leśnika z Iskrą. Jak się później okazało, było to 
jedno z trzech spotkań w których bramki nie padły, 
a dla pszczyńskiej Iskry była to jedyna strata punktów 
w turnieju. 

Rywalizację w grupie A zakończyło spotkanie 
Leśnika z KEJBI Pawłowice, a stawką meczu był awans 
do kolejnego etapu rozgrywek. Ostatecznie w spo-
tkaniu padł bezbramkowy remis, a ten premiował 
drużynę z Kobióra, która zakończyła eliminacje bez 
straty gola. 

W grupie B bezkonkurencyjna okazała się ekipa 
Krupińskiego Suszec, która odniosła trzy pewne zwy-
cięstwa, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Drugie 
miejsce i awans do Turnieju Finałowego wywalczyła 
drużyna UKS SPS Wola. 

Na kolejne eliminacyjne emocje odbyły w sobo-
tę 10 grudnia, a do rywalizacji przystąpiły drużyny 
w kategorii U8/U9 (roczniki 2013-2014). W niedzielę 
11 grudnia w futsal zagrali zawodnicy urodzeni w la-
tach 2011-2012, czyli kategoria U10/U11, a elimina-
cyjne zmagania zakończono 18 grudnia, kiedy o prze-
pustkę do finału walczyli najstarsi uczestnicy zmagań, 
czyli kategoria U12/U13 (rocznik 2009-2010). Turniej 
Finałowy 15. edycji Klubowych Mistrzostw Powiatu 
Pszczyńskiego w Futsalu o Puchar Firmy Ziobro S.C. 
odbędzie się w niedzielę 8 stycznia 2023.

Organizatorem Klubowych Mistrzostw Powiatu 
Pszczyńskiego w Futsalu jest Powiatowy Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Pszczynie, a sponsorem głównym 
imprezy firma Ziobro S.C.

Powiat Pszczyński
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Mimo że Bona Sforza nie była synonimem ide-
alnej żony, matki i polityka, to trzeba przyznać, 
że biła na głowę predyspozycjami do rządzenia 
zarówno męża, jak i syna. 

O żonie króla Zygmunta Starego napisano bar-
dzo wiele, lecz w przeważającej większości niezbyt 
dobrze. Ilość negatywnych opinii na jej temat jest 
wprost proporcjonalna do zaangażowania w życie 
polityczne i gospodarcze kraju, które, co do zasady, 
było zgodne z polską racją stanu. W głównej mierze 
za złą prasą Bony stały rody Habsburgów i Hohen-
zollernów współpracujące z polskimi magnatami. 
Za negatywny obraz królowej mogła być winna 
również ona sama. Będąc charakterną kobietą oraz 
politykiem z krwi i kości, nie do końca pojmowała 
niuanse ustroju Rzeczypospolitej. Jednakże, pod-
sumowując jej osiągnięcia, należy stwierdzić, że ich 
bilans jest dodatni. 

Matką Bony była Izabela z dynastii Aragonów, 
władającej w tym czasie Neapolem, natomiast 
ojciec, Giangaleazzo Sforza, rządził Księstwem 
Mediolanu. Przyszła królowa Polski uważnie 
obserwowała, co działo się wokół niej. Wojny, 

Śladami historii

Od kilku lat mieszkaniec Suszca, Jakub 
Raczkiewicz dzieli się z Czytelnikami „Nowin 
Suszeckiej Gminy” swoją wiedzą i pasją dotyczącą 
wydarzeń od starożytności aż po czasy współcze-
sne. Zapraszamy do lektury! 

Bona

skandale, intrygi czy skrytobójstwa sprawiły, że 
nie mogła nikomu ufać i musiała liczyć wyłącznie 
na siebie, ponieważ zwycięsko wychodzą ludzie 
sprytniejsi i bogatsi. W związku z szybką śmier-
cią rodzeństwa Bona została jedyną dziedziczką 
księstwa Bari i Rossano. Dlatego od najmłodszych 
lat była kształcona i wychowywana na przyszłą 
władczynię. Płynnie mówiła po łacinie, znała na-
uki ścisłe i humanistyczne oraz uwielbiała jazdę 
konną i polowania. Spośród wielu matrymonial-
nych propozycji ostatecznie, za pośrednictwem 
cesarza Maksymiliana I, wybór padł na króla Polski 
Zygmunta Starego. Ślub i koronacja Bony odbyły 
się 18 kwietnia 1518 r. w Krakowie. Od samego 
początku można było zaobserwować, że włoska 
księżniczka była przeciwieństwem swojego męża. 
Za każdym razem myślała dalekowzrocznie, dzia-
łała od razu i bardzo szybko odkryła, co zrobić, 
żeby wpływać na króla. W równie krótkim czasie 
zdała sobie sprawę, że w Polsce niemożliwym 
jest prowadzenie polityki w taki sam sposób, jak 
na Zachodzie, w szczególności będąc kobietą. 
W związku z tym rozpoczęła akcję obsadzania 
kluczowych urzędów świeckich i duchowych 
swoimi ludźmi. W przeciwieństwie do swojego 
męża miała dar do otaczania się kompetentnymi 
osobami. Mimo to królowa tego typu nie pasowa-
ła do polskiej mentalności ówczesnych czasów, 
co negatywnie nastawiało do niej magnaterię 
i szlachtę. Brak sojuszu z tą drugą grupą unie-
możliwił przeprowadzenie skutecznej reformy 
państwa. 

Bona starała się poprawić notowania Polski 
na arenie międzynarodowej, które obniżyły się po 
zjeździe wiedeńskim w 1515 r. Zamierzała osła-
bić sojusz łączący Jagiellonów z Habsburgami 
i Hohenzollernami, oprzeć politykę zagraniczną 
na sojuszu z Francją i unikać konfliktów z Turcją, 
jednocześnie udzielając się na terenie Czech i Wę-
gier, by nie dopuścić Habsburgów do dziedzictwa 
jagiellońskiego. Dbała również o swoje księstwo 
Bari i Rossano, które wykorzystywała jako kartę 
przetargową. Mimo że starała się pilnować swojego 
męża, by nie popełniał błędów politycznych, to nie 
udało się jej zapobiec podjęciu decyzji o sekula-
ryzacji Prus Książęcych w 1525 r., która w istotny 
sposób zaważyła na dalszych losach Polski. Po 
śmierci Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem 
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Lucas Cranach młodszy, Bona Sforza
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Jan Matejko, Otrucie królowej Bony

w 1526 r. zachęcała swojego męża do wysunięcia 
kandydatury na trony czeski i węgierski. Lecz 
ostatecznie Habsburgowie byli szybsi i królestwa 
zostały obsadzone. Starała się również utrzymywać 
dobre stosunki z Imperium Osmańskim, dlatego 
kontaktowała się z Roksolaną, najważniejszą żoną 
Sulejmana Wspaniałego.

Bona od młodości wiedziała, że ludzie sukcesu 
cechują się sprytem i są bogaci. Dlatego na różne 
sposoby starała się wypełniać królewski skarbiec 
jak największą ilością monet. Wykupywała ziemie 
państwowe od dzierżawiących je magnatów, które 
od razu przeżywały rozkwit. Poza tym wprowa-
dziła nowe rodzaje upraw, zarządziła spisy zasta-
nego majątku i przeprowadziła reformy fiskalne. 
Wydawała również przywileje lokacyjne, targo-
we i jarmarczne, fundowała szpitale i dotowała 
szkolnictwo. Poprawiła także stan dróg, a w swoich 
dobrach wybudowała wiele mostów. Zawdzięcza-
my jej m.in. upowszechnienie w Polsce kultury mu-
zycznej, rozwój teatru oraz wzbogacenie polskiej 
kuchni o tzw. włoszczyznę, pomidory, brokuły, 
marchew, sałatę czy szpinak. 

Mimo że Zygmunt Stary i Bona bardzo się od 
siebie różnili, to potrafili ze sobą współpracować. 
Przeważnie król ustępował żonie i w ten sposób 
utrzymywał z nią wspólny język. Urodziła mu zdro-
we dzieci, które otrzymały staranne wykształcenie. 
Jednakże Bona kochała tylko Izabelę i Zygmunta 
Augusta, natomiast pozostałe dzieci były na dal-
szym planie. Była dobrą matką i żoną, lecz okropną 
teściową. Wynikało to z faktu, że chciała wydać 
swojego syna jak najlepiej z punktu widzenia racji 
stanu i dla dobra dynastii. Już w pierwszych latach 
panowania zamierzała wprowadzić w życie zasa-
dy dziedziczności tronu. Ostatecznie udało się jej 
doprowadzić do elekcji syna vivente rege, czyli za 
życia ojca. Był to jedynie połowiczny sukces, po-
nieważ szlachta zgodziła się na tego typu elekcję 
tylko raz, natomiast na przyszłość sejm korona-
cyjny uchwalił, że nowy król będzie wybierany na 
specjalnym zjeździe po śmierci poprzednika. Była 
to zapowiedź epoki królów elekcyjnych. 

Gdy zdała sobie sprawę, że nie uda jej się 
dojść do porozumienia z synem, postanowiła 
w 1556 r. wyjechać do rodzinnego Bari. Rok później, 
w listopadzie 1557 r., została otruta przez zaufane-
go dworzanina Jana Wawrzyńca Pappacodę, który 
był na usługach Habsburgów, którzy w ten spo-
sób uniknęli spłaty wysokiej pożyczki, której Bona 
udzieliła królowi Hiszpanii Filipowi II (tzw. sumy ne-
apolitańskie), a dzięki sfałszowaniu jej testamentu 
przejęli Bari i Rossano. Mimo wieloletnich starań 
Zygmunta Augusta nie udało się odzyskać utra-
conego majątku. Początkowo ciało Bony zostało 
złożone w drewnianej trumnie, która została usta-
wiona w zakrystii w kościele św. Mikołaja w Bari. 
Dopiero w 1593 r. doczekała się godnego swojej 
pozycji nagrobka, który ufundowała jej córka Anna 
Jagiellonka.

Jakub Raczkiewicz

 
Źródła:
Historia Polski. Tom 1 – Polska do 1586, Warszawa 
2007.
K. Jóźwiak, Królowa niemalowana, Uważam Rze 
Historia nr 9 (90) wrzesień 2019.
J. Besala, D. Lis, A. Krawiec, Wielkie zagadki historii, 
Poznań 2009.
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Przekaż swój 1%
Zbliża się czas rocznych rozliczeń z Urzędem Skar-

bowym. Jak zawsze, jest to okazja do wsparcia potrzebu-
jących. Jak to zrobić? Wystarczy przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – 
w tym tych działających na terenie naszej gminy czy 
powiatu.

Podatnicy mają możliwość przekazania 1 procenta 
swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz do-
wolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Po-
datnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz 
przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania 
rocznego. Co ważne, przekazując 1% z własnego PIT, 
podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on 
jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz 
Skarbu Państwa.

Podmioty uprawnione – czyli kto może prze-
kazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszyst-
kich podatników rozliczających w danym roku przy-
chody podlegające opodatkowaniu, które nie są z po-
datku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy 
rozliczający się:

- poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, 
np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia ak-
cji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy 
PIT roczny z opodatkowaniem 12% i 32%,

- podatkiem liniowym,
- ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe 

wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, 
kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Jak przekazać 1% podatku
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są 

niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola 
te wpisać należy:

- numer KRS organizacji
- przekazywaną kwotę, która nie może 

przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych or-
ganizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organiza-
cji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na 
rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się 
niemożliwa). Podatnik, za którego deklarację wypełnia 
i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 
1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu 
przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako 
informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie 
podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wów-
czas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz 
wybranej organizacji. 

Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie 
może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie 
nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP. W deklara-
cji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce 
przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wów-
czas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy 
skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli 
własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik 
wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do orga-
nizacji pożytku publicznego trafią:

- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), 
w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają 
łącznemu opodatkowaniu, 

- wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej orga-
nizacji,

- przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku 
publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem 
podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Je-
żeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych 
(pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać 
i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 
1% podatku.

Konkretny cel przekazania OPP
Podatnik w deklaracji może wskazać również 

konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 

Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedy-
nie informacja; nie jest to informacja zobowiązują-
ca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć 
się z przekazania darowizny na cel konkretnej oso-
by. Wystarczy, że realizuje cele statutowe. Celem 
może być ratowanie życia konkretnej osoby, re-
alizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz 
leczenia Jana Kowalskiego) wsparcie konkretnej 
placówki (np. ratowanie kościoła w Limanowej), 
czy wsparcie danego pionu działalności statuto-
wej (np. na działalność związaną z dożywianiem 
dzieci w szkołach). Podanie celu szczegółowego 
powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma 
informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzy-
skane od podatnika pieniądze. Organizacje, które 
są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamie-
szane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz 
organizacji mających status organizacji pożytku pu-
blicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, 
na które podatnik podatku dochodowego od osób 
fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań 
podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie 
później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego za-
mieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Listę organizacji można znaleźć np. na stronie 
www.niw.gov.pl w zakładce OPP.

W tym roku Urząd Gminy Suszec także przygotował 
program „Wspieraj lokalnie”, w ramach którego powstała 
aplikacja, za pomocą której można dokonać rozliczenia 
rocznego podatku PIT i przekazać swój 1% na organi-
zacje działające na terenie naszej gminy. To doskonała 
okazja do wsparcia lokalnych potrzeb naszej społeczno-
ści. Aplikacja jest dostępna na stronie www.suszec.pl

Nie bądźmy obojętni, dzielmy się dobrem!
Oprac. Monika Panfil

Nocna i świąteczna opieka medyczna w szpitalu
Od 1 stycznia 2023 r. nocna i świąteczna opie-

ka zdrowotna na terenie powiatu pszczyńskiego 
jest realizowana w Szpitalu Joannitas w Pszczynie, 
ul. Antesa 11.Świadczenia są udzielane w pomiesz-
czeniach poradni specjalistycznych pszczyńskiego 
szpitala (na parterze budynku). Wchodzić należy 
wejściem głównym. Do rejestracji, a następnie do 
gabinetu i pokoju zabiegowego, prowadzi niebieskie 
oznaczenie (taśma).

Numer telefonu: 32 611 53 01 
Od nowego, 2023 roku Szpital Joannitas 

w Pszczynie będzie funkcjonował w ramach systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świad-
czeń opieki zdrowotnej, czyli w tzw. sieci szpitali. 
Zgodnie z przepisami, placówki zakwalifikowane do 
sieci szpitali organizują punkty nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Zasady 
korzystania

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana 
jest od godziny 18.00 po południu do 8.00 rano w dni 
powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad 
w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie (nr tel. 
32 611 53 01), a w przypadkach medycznie uzasad-
nionych w domu pacjenta.

Uchwała antysmogowa – przypominamy o terminach!
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie wy-

magania § 5 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 
nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmo-
gowej (Dz.Urz.Woj.Sla.2017.2624). Przepis ten dotyczy 
instalacji, które wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło 
i przenoszą je do innego nośnika (w szczególności są 
to kominki, piece itp.). Muszą one spełniać minimal-
ne poziomy sezonowej efektywności energetycznej 
i normy emisji zanieczyszczeń zgodne z wymogami 
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomiesz-
czeń na paliwo stałe. Wyjątek stanowią te instalacje, 
które osiągają sprawność cieplną na poziomie co naj-
mniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenia za-
pewniające redukcję emisji pyłu, zgodnie z normami 
zawartymi w ekoprojekcie.

Naruszenie zakazów, zawartych w tzw. uchwale 
antysmogowej, dotyczących eksploatowania instala-
cji innych niż dopuszczone, rodzi m.in. konsekwen-
cje określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), tj. podlega karze 
grzywny.

Poniżej ważne informacje dotyczące UCHWAŁY 
ANTYSMOGOWEJ:

Od 1 września 2017 r. na terenie wojewódz-
twa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-
wództwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 
zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapi-
sami instalacje niespełniające wymagań, których 
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 
roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wska-
zanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele 
osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany 
kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające 
ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) 
powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia 
wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na 
podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec 

do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z zapisa-
mi uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji 
istnieją 4 terminy wymiany:

wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest 
powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji 
bez tabliczek znamionowych,

wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest 
w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),

wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest 
poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),

wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 
3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające 
ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do in-
nego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza 
np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na 
spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. 
chyba że, instalacja osiąga sprawność cieplną min 
80 % lub jest wyposażona w urządzenie do redukcji 
emisji pyłu.

UG Suszec
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Powołano Lokalne Partnerstwo ds. Wody
We wtorek 20 grudnia w Starostwie Powiato-

wym w Pszczynie został podpisany list intencyjny 
w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa do 
Spraw Wody w powiecie pszczyńskim.

Podpisy na dokumencie złożyli zastępca burmi-
strza Pszczyny Piotr Sidzina, wójt gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój Gabriela Placha, wójt gminy Suszec Marian 
Pawlas, wójt gminy Miedźna Jan Słoninka, wójt gminy 
Kobiór Eugeniusz Lubański, zastępca wójta gminy 
Pawłowice Joanna Śmieja oraz starosta pszczyńska 
Barbara Bandoła. 

- Przystąpienie gmin i powiatu pszczyńskiego do 
LPW zwiększa szansę na pozyskanie funduszy m.in. 
z Krajowego Planu Odbudowy. Podczas składania wnio-
sków o dofinansowanie inwestycje zidentyfikowane 
i ocenione przez Lokalne Partnerstwo ds. Wody będą 
mogły liczyć na dodatkowe punkty – mówi Barbara 
Bandoła, starosta pszczyńska.

List intencyjny jest potwierdzeniem woli 
podjęcia partnerstwa, zmierzającego do współ-
pracy w wykorzystaniu posiadanego potencjału 
merytorycznego, jak również infrastrukturalnego, 

osobowego w celu poprawy dostępności do zaso-
bów wodnych i jakości wody oraz w rozwiązaniu 
pozostałych problemów dotyczących planowanych 
inwestycji i zarządzania wodą na terenie powiatu 
pszczyńskiego.

Do Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powie-
cie pszczyńskim oprócz przedstawicieli samorządów 
mogą dołączyć też reprezentanci instytucji nauko-
wych, podmiotów publicznych, prywatnych, rolni-
cy, rybacy oraz wszyscy korzystający z wód i mający 
wpływ na zarządzanie zasobami wodnymi.

Partnerzy LPW mają za zadanie stworzyć plany 
wieloletnie na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie 
oraz ranking inwestycji i działań remontowych naj-
ważniejszych dla powiatu pszczyńskiego dotyczą-
cych racjonalnego gospodarowania wodami.

Podpisany list intencyjny w sprawie utworze-
nia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie 
pszczyńskim to pokłosie spotkania reprezentantów 
gmin i powiatu pszczyńskiego z przedstawicielami 
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Często-
chowie, które odbyło się 14 grudnia w pszczyńskim 

starostwie. Celem spotkania było zapoznanie 
samorządów z projektem i zachęcenie do wspólne-
go działania.

Koordynatorem utworzenia Lokalnego Partner-
stwa ds. Wody w powiecie pszczyńskim jest Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Powiat Pszczyński
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Przedświąteczne spotkania
Grudzień to okazja do spotkań – tych 

przedświątecznych, pełnych życzeń, smako-
łyków i atmosfery radosnego oczekiwania na 
Boże Narodzenie. Spotykają się zarówno młod-
si, jak i starsi mieszkańcy naszej gminy.

 To już tradycja, że sołtysi organizują 
w grudniu spotkania opłatkowe dla seniorów. 
Nie inaczej było w tym roku. 

W Suszcu Sołtys Sołectwa Suszca wraz z Radą 
Sołecką zaprosili mieszkańców, którzy ukończyli 72 
lata oraz starszych seniorów na spotkanie opłat-
kowe, które odbyło się 8 grudnia 2022 r. w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 

Wydarzenie poprzedziła msza święta w in-
tencji seniorów naszego sołectwa. Mszę odpra-
wili proboszcz Dariusz Grodoń i ksiądz dziekan 
Karol Matera. Po mszy seniorzy udali się do 
GOK-u w Suszcu na dalsze biesiadowanie. Sołtys 
wraz z Radą Sołecką zorganizowali obiad, kołocz, 
kawę, napoje a wszystko to przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu. 

Na spotkanie opłatkowe przybyli zaproszeni 
goście: Wójt, Sekretarz Gminy, Przewodniczący 
Rady Gminy, dyrektor GOK, dyrektor GOPS-u, dziel-
nicowi KPP w Pszczynie oraz ksiądz proboszcz pa-
rafii ewangelicko-augburskiej Mirosław Czyż oraz 
laureaci konkursu gwarowego „Po naszymu, czyli 
po śląsku” – ślązaczka roku 2017 Teresa Urbańczyk 

z Jankowic i wiceślązak roku 1993 – Bogdan Dzier-
żawa z Rybnika.

Po obiedzie najstarsi seniorzy obecni na sali 
– Jadwiga Musiolik i Albert Muras – zostali obda-
rowani wiązankami kwiatów. 

Następnie zaproszeni goście złożyli senio-
rom życzenia świąteczne, odśpiewano sto lat, 
połamano się opłatkiem, a przy kawie i kołoczu 
sołtys Grzegorz Dera zaproponował odśpiewanie 
kilku kolęd przy akompaniamencie muzycznym 
w wykonaniu członka Rady Sołeckiej Grzegorza 
Bodziucha. 

W spotkaniu opłatkowym wzięły udział 
154 osoby. Sołtys Suszca Grzegorz Dera dzię-
kuje wszystkim seniorom za przybycie na spo-
tkanie opłatkowe. Podziękowania należą się 
księżom, władzom Gminy Suszec, dyrektor 
GOK-u pani Katarzynie Krzempek za udostęp-
nienie sali, paniom z KGW w Suszcu za przygo-
towanie poczęstunku, laureatom konkursu „Po 
naszymu, czyli po śląsku”, Prezesowi OSP Suszec 
Maciejowi Witoszkowi za pomoc w transporcie 
seniorów do GOK-u oraz Radzie Sołeckiej w przy-
gotowaniu sali oraz wszystkim, którzy nie zostali 
wymienieni. 

Dziękuję! 
Sołtys sołectwa Suszec Grzegorz Dera.

Oprac. Monika Panfil
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Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej 
w punktach nocnej i świątecznej pomocy można 
skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

- gdy nie ma objawów sugerujących bezpo-
średnie zagrożenie życia lub grożących istotnym 
uszczerbkiem na zdrowiu zastosowane 

- środki domowe lub leki dostępne bez recepty 
nie przyniosły spodziewanej poprawy zachodzi oba-
wa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może 
znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego po-
gorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po 
pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja).

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane 
jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, 
a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego 
przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście 

badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia 
o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki, 
lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa 
na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

W razie konieczności lekarz lub pielęgniarka 
udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej w domu chorego. Pomoc wy-
jazdowa udzielana jest tylko w obrębie powiatu 
pszczyńskiego.

Lekarz udzielający pomocy w ramach opieki wy-
jazdowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować 
pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia 
ratunkowego.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 
18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielę-
gniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza 
dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z cią-
głości leczenia*.

* W tym przypadku środki higieny osobistej, 
leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne 

opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne 
i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do 
wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyj-
nych przez pielęgniarkę - zapewnia pacjent, rodzina 
lub jego opiekun. Zabiegi te mogą być wykonywa-
ne przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub 
w domu pacjenta.

WAŻNE! W ramach nocnej i świątecznej opieki 
lekarskiej nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej roz-
poczętym leczeniem,

- recepty na stosowane stale leki w związku ze 
schorzeniem przewlekłym,

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty.
Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub 

czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie 
telefonować pod numer alarmowy pogotowia 
ratunkowego: numer alarmowy – 999 lub 112.

Powiat Pszczyński

Niezwykła wizyta Mikołaja 
w Rudziczce

6 grudnia wszystkie dzieci wypatrują odwiedzin 
wyjątkowego gościa – świętego Mikołaja. Nie inaczej 
było w Rudziczce. Tam jednak święty miał wyjątkową 
eskortę. Mikołaj Przemierzał ulice Rudziczki w poszu-
kiwaniu grzecznych dzieci, aby każdemu małemu 
mieszkańcowi móc rozdać mały upominek.

 Niezwykłego gościa eskortowali strażacy 
z rudzickiej jednostki OSP, a pomagał Sołtys i członko-
wie Rady. I choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała, 
nie przeszkodziło to dzieciom w wyczekiwaniu na 
konwój ze świętym Mikołajem.

Gratulujemy mieszkańcom zapału, chęci 
i inicjatywy! Radość dzieci – bezcenna!

Monika Panfil
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Zmiana godzin otwarcia 
PSZOK-u

Uwaga! Zmiana godzin otwarcia Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
położonego w Suszcu przy ul. Piaskowej 44.

Od 1 lutego 2023 r. w środy PSZOK będzie czyn-
ny w godz. od 10.00 do 13.00, a nie jak dotychczas 
od godz.15.30 do 18.30. 

PSZOK Suszec

Dwumiesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl
Za treść artykułów nadesłanych do redakcji 
wydawca gazety nie bierze odpowiedzialności. 
Stanowią one wyraz osobistych poglądów autora. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich tytułów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów 
redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak 
i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Aktualny wykaz punktów sprzedaży NOWIN:

S.C. Zielonka Suszec, ul. św. Jana 37
Piekarnia Kumor Suszec, ul. Szkolna 96
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu Suszec, 
ul. Ogrodowa 22 
F.H. Tommy Suszec, ul. Baranowicka 3
A.G. Łakota Bisam Suszec, ul. Pszczyńska 95
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Geisler 
Rudziczka, ul. Woszczycka 18
Sklep Wielobranżowy Wojtas Krystyna Kryry, 
ul.  Nierad 3

Sklep Wielobranżowy Rozmus Józef Mizerów, 
ul. Lipki 2
Delikatesy Centrum Mizerów, ul. Wyzwolenia 256
Sklep Bisam Radostowice, ul. Ks. Popiełuszki 1
Gminna Biblioteka Publiczna W Suszcu, Filia 
w Radostowicach Radostowice, ul. Dworcowa 56
D e l i k a t e s y  C e n t r u m  R a d o s t o w i c e , 
ul. Pszczyńska 186
Sk lep Spoż y wcz y u S ekty  Kobiel ice, 
ul. Spacerowa 5

Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Pożarna tel. 998 lub 112
Policja tel. 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Marcin Gamrot (Mizerów) tel. 723 644 210,
Miłosz Klimek (Suszec, Rudziczka) 
tel. 723 643 749 
Radosław Cemor (Kryry, Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel. 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel. 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec 
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu 
tel. 32 449 11 14 lub 725 330 335
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK) 
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
G. Dera (Suszec) tel. 723 440 449
W. Prządka (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
D. Standura (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
R. Kozik (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel. 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel. 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel. 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31 
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel. 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28 
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50  

Kącik poezji
Carpe diem

W tym wierszu mieszka chwila
Złapana jak przed wiekami ktoś kazał

Jest to mała jasna kulka
Świeżo co urodzonego światła

Między jego promieniami
Spacerują strzępy spalonego nimi snu

Ich prostemu marszowi
Grają krzywe chrząknięcia

Chwiejne od bólu
Uderzonego grudniem gardła

Otulają je jak kocyk myśli
Które go nigdy nie ogrzeją

Już zawsze będzie chore
Już zawsze będzie boleć
Już zawsze będzie patrzeć w ranne światło

Bo zostało schwycone w małą kulkę
Zwaną chwilą
Osadzoną w domu
Zwanym wierszem

W którym szepcze potulnie jak ktoś kazał
Carpe diem

*** [Posnęły już drzewa]

Posnęły już drzewa
sreberkiem przykryte
i szumią leciutko
po białemu
po białemu
białemu 

Migają tam w oknach
spektakle światełek
co szepczą cichutko
dziękuję wam
dziękuję wam
dziękuję

Urosła nadzieja
jak świecy płomyczek
że to nam nie zgaśnie
zostanie tu
zostanie tu
zostanie

Oliwia Skaźnik

Pomoc dla dzieci i młodzieży
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu 

informuje, że istnieje możliwość uzyskania specjali-
stycznej pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla 
dzieci i młodzieży w ramach świadczeń NFZ w porad-
niach tzw. ośrodkach I stopnia referencyjności, niebę-
dącymi poradniami zdrowia psychicznego. By uzyskać 
pomoc, nie jest wymagane skierowanie. 

Poniżej przedstawiamy wykaz poradni psycho-
logiczno-terapeutycznych zlokalizowanych najbliżej 
Gminy Suszec.

1. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Hipokrates 

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 65 , tel. 32-210-
30-31 

2. Ośrodek Medyczno-Terapeutyczny 
Syriusz S.C. Aleksandra Lamparska-Warchalska

44-240 Żory, ul. Promienna 5a , tel. 666-379-004, 
32-723-12-74

3. NZOZ ,,Integrum” 
44-253 Rybnik, ul. Młyńska 10, tel. 32-433-24-44
4. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż 
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b 

tel. 510-243-619
GOPS Suszec
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Plan pracy Zarządu Koła PZERiI w Suszcu na 2023 r.
Poniżej prezentujemy plan pracy Zarządu Koła 

ZERiI w Suszcu na najbliższy rok oraz propozycje wy-
jazdów i wycieczek. Nasi emeryci to aktywna i bardzo 
towarzyska grupa. Organizowane przez nich wydarze-
nia i wyjazdy to zawsze doskonała rozrywka. Zachęca-
my do zapoznania się z propozycjami i dołączenia do 
suszeckiego Koła Związku.

PLAN DYŻURÓW (sala z tyłu budynku GOK-u):
Styczeń – 11,25
Luty – 8, 15
Marzec – 1, 15 (spotkanie informacyjne), 29
Kwiecień – 12, 26
Maj – 10, 24
Czerwiec – 14, 28
Lipiec – 12, 26 (festyn)
Sierpień – 9
Wrzesień – 6
Październik – 11
Listopad – 8
Grudzień – 6, 13
Godziny pracy od stycznia do czerwca: 9.00 – 

11.30, od lipca do grudnia: 9.00 – 11.00

WSPÓLNE SPOTKANIA I ZEBRANIA OGÓLNE
15 MARCA – wiosenne spotkanie informacyjne 

połączone z Dniem Kobiet
Początek o godz. 11.00 – msza święta w kościele 

w Suszcu, następnie przejazd do sali GOK-u i dalsze 
świętowanie przy stołach z obiadem, ciastem i kawą;

26 LICPA – tradycyjny festyn na sali GOK-u
Rozpoczęcie festynu o godz. 15.00, przewidziane 

zabawy i konkursy z nagrodami oraz wspólny śpiew, 
poczęstunek w postaci posiłku i kawy;

13 GRUDNIA – zebranie sprawozdawczo-opłat-
kowe – tradycyjny opłatek świąteczny

Początek o godz. 11.00 – msza święta w kościele 
w Suszcu, następnie przejazd do sali GOK-u i dalsze 
świętowanie przy stołach z obiadem, ciastem i kawą;

WCZASY KRAJOWE
Wczasy w Niechorzu 13-24 czerwca (Dom Wcza-

sowy KLIPER)
Położony 350 m od plaży, pokoje 2- i 3-osobowe 

z łazienką i TV, na terenie ośrodka znajdują się baseny 
zewnętrzne (bez dodatkowych opłat).

Cena: 2.230 zł za osobę; w cenie: transport, 11 noc-
legów, wyżywienie 2x dziennie w formie szwedzkiego 
stołu, prowiant na drogę powrotną, wieczorek taneczny, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Wczasy w Mrzeżynie 15-26 czerwca (Dom Wcza-
sowy KORAL)

Położony przy ujściu rzeki Regi do morza, 100 m 
od pięknej i szerokiej plaży, pokoje 2- i 3-osobowe, 
wszystkie z łazienkami oraz TV, budynek posiada windę.

Cena: 2.265 zł za osobę; w cenie: transport, 11 noc-
legów, wyżywienie 3x dziennie, dwa wieczorki taneczne 
oraz wieczór z piosenką – koncert artysty.

WYCIECZKI ZAGRANICZNE
27-29 marca EGER (Węgry) – baseny termalne
Miasto węgierskiego trunku, położone w malow-

niczej okolicy. W programie: zwiedzanie, degustacja 
win, kąpiele w basenach termalnych.

Cena: 790 zł od osoby; w cenie: transport, 2 noc-
legi w hotelu ze śniadaniem, uroczysta obiadokolacja 
z degustacją wina i muzyką, opieka pilota/przewodnika.

Dodatkowa opłata za bilety wstępu:
- baseny termalne (emeryci z legitymacją) – cena 

2600 HUF – ok. 30 zł
- Twierdza Eger – spacer po murach – cena 

1000 HUF – ok. 12 zł
12-13 września WIEDEŃ i MORAWY POŁU-

DNIOWE
Zwiedzanie wzgórza Kahlenberg, spacer po Sta-

rym Mieście, podziwianie barokowych i gotyckich zam-
ków, ogrodów nad rzeką Dyją oraz rezydencji rodów 
Lichtensteinów. Obiad z degustacją wina w stylowych 
piwnicach Templariuszy.

Cena: 499 zł + 700 CZK (100 CZK = 19,20 zł) od 
osoby; w cenie: transport, 1 nocleg, śniadanie i obiado-
kolacja, opieka pilota.

 
PIELGRZYMKI I WYCIECZKI KRAJOWE
19 kwietnia – tradycyjna pielgrzymka do Często-

chowy i Przeprośnej Górki w Siedlcu; cena 50 zł; wyjazd 
z Placu Odnowy o godz. 6:30;

13 lipca – tradycyjna pielgrzymka na Dzień Cho-
rych do Turzy Śląskiej oraz Pszowa; cena: 40 zł; wyjazd 
z Placu Odnowy w Suszcu o godz. 7:30;

10 sierpnia – wycieczka do Ojcowskiego Parku 
Narodowego; w programie zwiedzanie Doliny Prądnika 
i Pieskowej Skały. Cena: 135 zł wraz z biletami wstępu;

6-8 października – Bieszczady
W programie: zwiedzanie ruin klasztoru Kar-

melitów Bosych, Droga Krzyżowa przy Sanktuarium 
Maryjnym w Zagórzu, odwiedziny w Centrum Promocji 
Leśnictwa w Mucznem, Dom Pstrąga – smażalnia ryb 
w Przysłupiu, Bieszczadzkie „Krupówki”, zwiedzanie 
świątyni z rzeźbionym ikonostasem (jedyna w Karpa-
tach), degustacja serów z możliwością zakupu.

Cena: 690 zł od osoby; w cenie: transport, 
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ognisko z kieł-
baskami i miksem mięs, opieka pilota i przewodnika. 
Cena nie zawiera biletów wstępu.

PZERiI w Suszcu
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Dofinasowanie do demontażu i utylizacji azbestu
W związku z możliwością uzyskania przez gminę 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ra-
mach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 
na zadania związane z demontażem i utylizacją azbestu, 
Wójt Gminy Suszec ogłasza nabór wniosków dla osób 
zainteresowanych udziałem w przedmiotowym pro-
gramie. Nabór wniosków na rok 2023 jest kontynuacją 
przedsięwzięcia rozpoczętego w 2022 r. Dofinansowa-
niem zostaną objęte zadania ujęte w posiadanym przez 
gminę „Programie usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Suszec na lata 2013-2032”. 

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z de-
montażem, pakowaniem, transportem i utylizacją wy-
robów zawierających azbest. Dofinasowanie w formie 
dotacji może wynieść do 40 % kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 320 zł za Mg odpadów. 

Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomość, 
użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Do-
finansowaniem nie będą objęte koszty związane z zaku-
pem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zasady udzielania dofinasowania określone są:
- uchwałą nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwe-
stycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Suszec”,

- uchwałą nr XXXIX/337/2021 Rady Gminy Suszec 
z dnia 25 listopada 2021 r . w sprawie zmiany uchwały 
nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 
2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego 
zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Suszec”,

- Regulaminem i zasadami dofinansowania zadań 

związanych z ogólnopolskim programem finansowa-
nia usuwania wyrobów zawierających azbest, określone 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy 
Suszec, w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przy-
znaniem dofinansowania. W przypadku nieotrzymania 
przez Gminę Suszec dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
zadanie nie będzie realizowane.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec w Biurze Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa lub pod numerem telefonu: 
32 4493071. 

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej 
www.suszec.pl

UG Suszec



Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie!

Z okazji Waszego Święta, życzymy Wam samych wspaniałych chwil, 
radości z życia, zadowolenia i dumy z dzieci oraz wnuków, a także, 
przede wszystkim, zdrowia i uśmiechu!

Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
Dyrektor GOK Katarzyna Krzempek
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1. 
SPRAWDŹ 
CZY MOŻESZ 
ZOSTAĆ 
DAWCĄ

3.
POMÓŻ
TWOJEMU 
BLIŹNIAKOWI 
GENETYCZNEMU

4. 
CZAS NA 
POBRANIE 
KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH

5. 
MISJA 
WYKONANA – 
podarowałeś 
szansę na życie!

18      55

www.dkms.pl

14 dni48 h

2. 
ZAREJESTRUJ 
SIĘ

Jesteś zdrowy i pomiędzy 
18. a 55. rokiem życia

Ważysz powyżej 50 kg, 
ale nie masz dużej 

nadwagi

Wejdź na stronę fundacji 
www.dkms.pl i zamów 
pakiet rejestracyjny: 
pałeczki i formularz

Pobierz wymaz,
 wypełnij formularz 

i odeślij do nas

Zaprosimy Cię
 na kompleksowe badania 

wykluczające wszelkie 
zagrożenia zdrowotne

W ciągu 48 h od pobrania 
odbywa się przeszczepienie, 

czyli transfer komórek 
od Dawcy do Biorcy 

Pracownik DKMS 
skontaktuje się z Tobą 

Komórki macierzyste
pobiera się dożylnie przez 

dojścia w ramionach...

... lub z talerza kości 
biodrowej

Ubytek szpiku ulega 
regenreacji w okresie 

14-21 dni

Badanie cech zgodności 
tkankowej. Otrzymujesz 

Kartę Dawcy

5 KROKÓW 
 BY URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE
 czyli jak zostać bohaterem – Dawcą szpiku 

50
kg

14 dni

KONSERWATOR / HYDRAULIK
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Krupiński” 
w Suszcu zatrudni pracownika na stanowisko 
konserwator/hydraulik (z doświadczeniem).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 19A/6 w Suszcu 
lub telefoniczny pod numerem 793 499 960, 32 212 41 77.

Praca na umowę-zlecenie, termin rozpoczęcia: od zaraz.


